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Sammanfattning 

 

I uppsatsen behandlas ämnet hopp i kontraktskedjan på sjötransporträttens område. Den 

sjötransporträttsliga avtalskedjan är ofta lång och komplex, vilket kan leda till problem när 

godset skadas. Den skadelidande kan nämligen vilja rikta anspråk mot den part i det bakre 

avtalsledet1 som orsakat skadan. Ett sådant anspråk benämns hopp i kontraktskedjan. Syftet 

med hopp i kontraktskedjan är att undvika exempelvis preskriptionsbestämmelser och 

ansvarsbegränsningar som föreligger enligt avtalet i det bakre ledet. Problemet är att hopp i 

kontraktskedjan är ett avsteg från huvudregeln i svensk rätt som anger att den skadelidande i 

första hand ska rikta skadeståndsanspråk mot sin avtalspart, ändå har rätten flera gånger 

accepterat den skadelidandes anspråk mot det bakre ledet. Syftet med uppsatsen har varit att 

utreda under vilka omständigheter hopp i kontraktskedjan accepteras, när de bakre ledets 

avtalsvillkor får genomslag, samt vilka konsekvenser hopp i kontraktskedjan kan få för 

avtalsparterna. Den tänkta läsaren är en person med grundläggande sjö- och transporträttsliga 

kunskaper. De i huvudsak använda rättskällorna har varit lagtext, doktrin och praxis.  

 

Med utgångspunkt i att huvudregeln i svensk rätt är att den skadelidande i första hand ska vända 

sig till sin avtalspart, är min uppfattning att det i praxis utarbetats fyra undantag där den 

skadelidande kan hoppa i kontraktskedjan. Jag har benämnt de undantagen: 1. undantag vid 

grov culpa, 2. kommissionsundantaget, 3. ej kopplade avtal, samt 4. konsekvensresonemanget. 

Med avstamp i de fyra undantagen har jag sedan undersökt när rätten ansett att det bakre ledets 

avtalsvillkor får genomslag och därigenom begränsar det utomobligatoriska anspråket. Enligt 

mig finns det fyra fall: 1. kommissionsundantaget, 2. när samma standardavtal föreligger i båda 

leden, 3. när tillräckligt handelsbruk för ett standardavtal föreligger, samt 4. vid trepartavtal. 

Vad gäller styckegodstransportören är min uppfattning att de åtnjuter ett speciellt skydd genom 

13:32 sjölagen. Enligt min mening blir konsekvenserna av hopp i kontraktskedjan bland annat 

att parternas förutsebarhet påverkas och att syftet med avtalsskrivande frånses. Samtidigt kan 

hopp i kontraktskedjan vara ett förfarande som gör att ”rätt part” får stå kostanden, samt ett sätt 

för den skadelidande att bli mer förmånligt ersatt. Jag är dock kritisk till att rätten bortser från 

en princip inom svensk avtals- och skadeståndsrätt. 

                                                 
1 För illustration, se bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 



 

 

Begrepp- och definitionslista 

 

Ansvarsbegränsning – Ett sätt för exempelvis en transportör att begränsa sitt 

ersättningsansvar till ett maxbelopp. Inom sjörätten förekommer exempelvis 

globalbegränsningar och individualitetsbegränsningar som du kan läsa mer om i avsnitt 4.1. 

Aktörerna på den sjötransporträttsliga marknaden – I den här uppsatsen avses i inskränkt 

mening styckegodsbefraktare, speditörer och hamnterminaler. I utvidgad mening även 

befraktare, redare, köpare, säljare och aktörer som har verksamhet i hamnar. 

Bareboatbefraktning – En sjötransporträttslig avtalsform där redaren under viss tid hyr ut ett 

obemannat/tomt fartyg till en befraktare. Befraktaren svarar sen för exempelvis bemanning 

och försäkring av fartyget. 

Befraktare – Den som ingår avtal med en redare om hyresavtal av ett fartyg. I exemplet 

under 3.3 är DFDS befraktare. 

Redare – I inskränkt mening den som äger ett fartyg. I utvidgad mening den som disponerar 

över ett fartyg som om han ägde det.  I exemplet under 3.3 är Stena Line redare. 

Speditör – Den part som agerar för lastägaren och bokar transport i eget namn eller i 

lastägarens namn. I exemplet under 3.3 är SnabbSped AB speditör. SlowSped AB och 

Schenker är underspeditörer. 

Styckegodsbefraktare – En transportör som fraktar varor till sjöss där frakten endast avser 

vissa kollin eller delar av ett fartyg. I exemplet under 3.3 är SnabbSped AB 

styckegodsbefraktare. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 

Vid avtal om styckegodstransport enligt 13:e kapitlet sjölagen (härefter SjöL), är det vanligt att 

säljaren och köparen använder sig av reglerna i Incoterms 2010. Den part som får uppdraget att 

ombesörja transporten sluter avtal med en eller flera speditörer som i sin tur tecknar avtal med 

olika slags transportörer. Speditörerna kan dessutom ha uppdragit åt lagerhållare och 

hamnterminaler att packa, stuva eller lasta godset. På grund av de långa avtalskedjorna kan det 

uppstå problem om godset skadas. Den skadelidande kommer då vilja rikta skadestånd mot 

antingen sin medkontrahent, eller direkt mot den part som företog den skadegörande 

handlingen. Om den part som företog den skadegörande handlingen befinner sig i det bakre 

avtalsledet2 kommer den skadelidande behöva rikta ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk, 

när ett sådant anspråk accepteras kallas det hopp i kontraktskedjan. 

 

I 13:32 SjöL begränsas dock den skadelidandes möjlighet att hoppa i kontraktskedjan om parten 

i det bakre ledet är styckegodstransportör. Huvudregeln i svensk rätt är dessutom att den 

skadelidande i första hand ska rikta skadeståndsanspråk mot sin avtalspart i det främre 

avtalsledet. Via regressomgången når sedan anspråket den part som orsakat skadan. Ofta 

föreligger dock belopps-, ansvars-, jurisdiktions- eller preskriptionsklausuler i transportavtalen 

som gör att anspråket exempelvis kan hinna preskriberas innan det nått den part som orsakat 

skadan. Genom att hoppa i kontraktskedjan kan den skadelidande kringgå 

avtalsbestämmelserna i det bakre ledet och på så sätt bli mer förmånligt ersatt. Vid sidan av att 

hopp i kontraktskedjan är ett avsteg från huvudregeln om att anspråk i första hand ska riktas 

mot den skadelidandes avtalspart, leder förfarandet också till bland annat försäkrings- och 

avtalsproblematik för transportörerna eftersom det är svårare för parterna att förutse eventuella 

anspråksrisker. 

 

 

                                                 
2 För illustration, se bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 
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I en skiljedom från 2012 godkände justitierådet Svante O. Johansson hopp i kontraktskedjan 

med stöd av att det inte ansågs föreligga så kallade ”kopplade avtal” i de båda avtalsleden. 

Frågan har därefter avgjorts i NJA 2014 s. 760 (Cargo Center-målet), där hopp i kontraktskedjan 

godtogs med bakgrund av att det förelåg ett sorts kommissionsförhållande mellan parterna, 

dock inte med följden att den skadelidande fick bättre rätt. Stefan Lindskog skrev i särskilt 

yttrande till målet att det inte är helt klarlagt när ett hopp i kontraktskedjan godtas, när ett sådant 

krav begränsas av det bakre ledets avtalsvillkor, samt att det är fortsatt osäkert vad som gäller 

på området.  

 

Eftersom praxis, ett flertal gånger och på ett inkonsekvent vis, frångått huvudregeln om att den 

skadelidande i första hand ska rikta anspråk mot sin avtalspart är rättsläget är oklart. Det finns 

därför anledning att undersöka under vilka omständigheter hopp i kontraktskedjan accepteras 

inom svensk sjö- och transporträtt, när avtalsvillkoren i det bakre ledet slår igenom, samt vilka 

konsekvenser det kan få för avtalsparterna.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Samtliga frågeställningar utgår från att den avtalskedja som presenteras i avsnitt 3.3 föreligger. 

A önskar rikta anspråk mot C enligt Bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. C är i fallet antingen: 

I. en styckegodstransportör enligt 13:e kapitlet SjöL, II. en hamnterminal med uppdrag att 

lagerhålla, packa och lasta godset med tillämpning av Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 

1989 eller, III. en speditör som har NSAB 2015 som avtal för sitt uppdrag: 

1. Under vilka omständigheter accepteras hopp i kontraktskedjan?  

2. När tillämpas avtalsvillkoren i det bakre ledet även på den utomobligatoriska talan? 

3. Vilka konsekvenser kan hopp i kontraktskedjan få för avtalsparterna? 
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1.3 Syfte 

 

I uppsatsen vänder jag mig till personer med grundläggande kunskap inom avtals- sjö- och 

transporträtt. Jag ämnar i uppsatsen behandla de fall då 13:e kapitlet SjöL, Sveriges Hamnars 

Terminalbestämmelser 1989 (härefter SHTB 1989) och NSAB 2015 tillämpas. Utgångspunkten 

i uppsatsen är part A och part C:s3 perspektiv. Syftet med uppsatsen är att utreda hur hopp i 

kontraktskedjan regleras på området, under vilka omständigheter och på vilka grunder rätten 

har godkänt en sådan talan. I uppsatsen ska det också redogöras för när rätten ansett att avtalet 

i det bakre ledet begränsar A:s utomobligatoriska talan. Efter att ha läst uppsatsen ska läsaren 

dessutom ha fått insikt i vilka konsekvenser hopp i kontraktskedjan kan få för avtalsparterna. 

 

1.4 Metod 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har jag tillämpat en traditionell rättskällelära, vilket innebär 

att jag använt mig av konventioner, lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Konventionerna har 

varit viktiga för bakgrundsförståelsen till SjöL, eftersom de utgör lagens grund. SjöL, 

avtalslagen, skadeståndslagen och försäkringsavtalslagen har använts för att redogöra för vad 

som allmänt gäller på området vad gäller avtalsfrihet, ansvarsfördelning, skador och 

försäkringsskyldighet. Incoterms 2010, SHTB 1989 och NSAB 2015 har varit de tre regelverk 

som använts som grund för framställningen om standardavtal. 

 

Jag har anlagt en ändamålsenlig tolkning av lagarna och standardavtalen, varför jag analyserat 

lagtexten med hjälp av konventioner, förarbeten och doktrin. Förarbetena har använts för att 

förstå lagstiftarens syfte med lagen. Doktrin har hjälpt mig dra upp transporträttens 

grundläggande huvuddrag och dessutom bidragit till framställningen av en mer ingående 

bakgrund och förståelse av sjörätten. Doktrin har också använts som hjälpmedel för att definiera 

vissa transporträttsliga begrepp och klargöra nyckelbegrepp inom avtalsrätten och 

skadeståndsrätten, samt redogöra för huvuddragen avseende begreppet hopp i kontraktskedjan. 

 

                                                 
3 Part C i Bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 
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För att undersöka under vilka omständigheter ett hopp i kontraktskedjan accepterats av domstol 

har jag använt mig av praxis från såväl HD som skiljedomstol. Avgörandena gäller 

utomobligatoriska anspråk där en skadelidande part riktat krav mot ett bakre avtalsled. Frågor 

i målen har varit om hopp i kontraktskedjan ska accepteras, samt om det bakre ledets 

avtalsvillkor ska begränsa den utomobligatoriska talan. Båda frågorna gör avgörandena 

relevanta för att uppnå syftet med uppsatsen. Avgörandena är såväl transporträttliga som 

entreprenadrättsliga. Eftersom entreprenadrättens och transporträttens avtalsrelationer 

påminner om varandra, har entreprenadrättsliga avgöranden haft prejudicerande verkan även 

på transporträttens område, vilket motiverar att entreprenadrättsliga avgöranden använts i 

uppsatsen.  

 

De frågeställningar jag ställt upp i uppsatsen kräver att jag belyser ämnet på ett rättsanalytiskt 

sätt och jag har därför använt mig av sakkunnigutlåtanden, särskilda yttranden och promemorior 

som kommenterar domarna för vägledning när jag analyserat praxis. Med hjälp av den 

litteraturen har jag fått en bättre helhetsförståelse för HD:s resonemang, vilket bidragit till att 

jag kunnat genomföra en rättsanalytisk diskussion utifrån problemformuleringarna.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

I uppsatsen ämnar jag inte behandla någon utländsk rätt, annat än i de fall den engelska 

regleringen beskrivs mycket översiktligt. I uppsatsen behandlas inga andra avtal än de som 

ingåtts mellan näringsidkare med tillämpning av Incoterms 2010, NSAB 2015 och SHTB 1989. 

Avtalen avser styckegodstransport enligt 13 kapitlet SjöL, packning och lastning av gods enligt 

SHTB 1989 eller speditionsuppdrag enligt NSAB 2015. Således behandlas inga andra skador 

än sakskador. Frågan om NSAB 2015 och SHTB 1989 utgör tillräckligt handelsbruk behandlas 

endast överskådligt i analysdelen i uppsatsen. Ansvar och ersättning på grund av dröjsmål med 

transporten behandlas endast mycket översiktligt, detsamma gäller redarens och befraktarens 

ansvar. Vad gäller skadeståndsrättsliga bevisfrågor berörs de inte alls. I uppsatsen behandlas 

inte de fall då ansvarsförsäkringen och ansvarsbegränsningarna i SjöL, SHTB 1989 och NSAB 
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2015 inte gäller. Vad gäller de situationer då globalbegränsningar4 föreligger, behandlas de inte 

alls. Inte heller kommer konossement att behandlas och detsamma gäller reglerna i CMR5.  

 

1.6 Disposition 

 

För att läsaren få en grundläggande förståelse för området inleds uppsatsen med en presentation 

av de tre parterna: styckegodsbefraktaren, hamnterminalen och speditören. I samma avsnitt ges 

en översikt av såväl sjörättens rättskällor, som de standardavtal som reglerar hamnarnas och 

speditörernas uppdrag. Därefter förklaras och exemplifieras avtalsrelationerna vid transport av 

styckegods. I anslutning till det beskrivs den sjörättsliga avtalskedjans karaktär av trepartsavtal 

och likhet med kommission.  

 

Efter att läsaren erhållit grundläggande förståelse för den sjötransporträttsliga avtalskedjan 

behandlas de olika aktörernas ansvar för godset och vilken betydelse det kan få i ett 

skadeståndsrättsligt sammanhang. Kapitlet avslutas med en mer ingående förklaring av 

begreppet hopp i kontraktskedjan och dess innebörd. 

 

I nästföljande kapitel görs en kort redogörelse för aktörernas ansvarsförsäkringar och 

försäkringsbolagens roll i den marina transporträttsliga avtalskedjan. Därefter presenteras 

praxis från såväl HD som skiljedomstol. Avgörandena avser utomobligatoriska anspråk i såväl 

transport- som entreprenadrättsliga fall. I anslutande avsnitt presenteras sakkunnigutlåtanden, 

särskilda yttranden och promemorior som kommenterar avgörandena och utvecklingen på 

rättsområdet.  

 

I analysen presenteras och diskuteras sedan de speciella reglerna som jag menar skyddar 

styckegodstransportörerna. Därefter fastslås huvudregeln i svensk rätt som enligt mig utgör en 

generell kanaliseringsregel.  Utifrån den huvudregel redogörs det för de fyra undantag som 

                                                 
4 Globalbegränsningar är en ansvarsbegränsning som begränsar ersättningen till ett maxbelopp. En sådan 

begränsning gäller de fall skada orsakas på grund av fartygets drift och omfattar ett och samma tillfälle. 
5 Konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR). 
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utarbetats genom praxis då rätten godkänt hopp i kontraktskedjan. Därefter redogörs det för när 

det bakre ledets avtalsvillkor fått genomslag på den utomobligatoriska talan och vilka 

konsekvenser hopp i kontraktskedjan kan få för parterna. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och rekommendation till aktörerna på den sjötransporträttsliga marknaden. 
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2. Parterna 

2.1 Transporträttsliga standardavtal och sjörättens rättskällor 

 

Transportavtal har ofta sin grund i att ett köpeavtal6 upprättas mellan två parter och 

transportavtalet är således att anse som ett serviceavtal.7 På den svenska köprättens område 

finns både nationella och internationella regler. Eftersom både den svenska köplagen och de 

internationella reglerna8 är dispositiva har marknadens aktörer arbetat fram standardavtal för 

att underlätta för köparen och säljaren.9 Standardavtal har inte samma tvingande verkan som 

lag, men är ofta utformade för att passa en specifik bransch bättre än de dispositiva 

rättsreglerna.10 Internationella handelskammaren har arbetat fram Incoterms 2010, ett 

standardavtal för leverans av varor. Incoterms 2010 innehåller 11 olika regler för frakt som blir 

tillämpliga när parterna föreskriver det i avtalet. I det fall transporten ska ske till sjöss innehåller 

Incoterms 2010 fyra olika regler: FAS (free alongside ship), FOB (free on board), CFR (cost 

and freight), CIF (cost insurance and freight). De respektive reglerna anger vem av säljaren och 

köparen som exempelvis ska betala frakt, ombesörja dokumentation, införtullning, 

exportklarering, teckna försäkring och boka transporten av varan. De anger dessutom 

riskfördelningen mellan säljaren och köparen under transporten.11 Utöver Incoterms är även 

NSAB 2015, SHTB 1989 och CMR vanliga standardavtal på transporträttens område. 

 

Medan köplagen är dispositiv och innebär att parterna kan välja att exempelvis tillämpa 

Incoterms 2010, kan de transporträttsliga reglerna, exempelvis SjöL, vara tvingande. Det 

innebär att då godset avlämnats av säljaren för transport till köparen omfattas det under en 

period av tvingande regler. Sådana regler kan exempelvis gälla ansvaret för godset. 

Transportavtalet i sig, alltså avtalet som tecknats med transportören av exempelvis säljaren, 

lyder dock under avtalslagens12 regler, vilket innebär att det inte är styrt av tvingande rätt utan 

                                                 
6 På grund av transporternas billighet och låga risk används de ibland även som lagerhållning, vilket innebär att 

grunden för transporten inte alltid är köpeavtal. 
7 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal, Stockholm: Jure Förlag, 2016. s. 91. 
8 Exempelvis Lag (1987:822) om internationella köp (CISG). 
9 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse, Kina: Liber AB, 2014. s. 65. 
10 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, Lindell-Frantz, Eva. Avtalsrätt I, 14:e upplagan, Poland: Juristförlag Lund, 

2016. s. 23–24.  
11 International chamber of commerce (ICC), Incoterms 2010. s. 6–9. 

12 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

 

https://lagen.nu/1987:822
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regleras enligt allmän avtalsrätt. Således kan säljaren och transportören avtala om de vilkor som 

ska gälla mellan dem avseende exempelvis pris, fraktsätt och riskens övergång.13  

 

Eftersom sjötransport ofta innefattar parter från olika jurisdiktioner och därför har internationell 

karaktär har aktörerna på den marina marknaden strävat efter harmonisering och samordning 

av reglerna. För att uppnå det syftet är sjörätten till stora delar reglerad genom internationella 

konventioner.14 En av de mest grundläggande konventionerna som framarbetats till följd av 

harmoniseringsmålet är Haagkonventionen från 1924, som syftade till att skydda lastägarens 

och konossementinnehavarens anspråk på godset. Därmed infördes regler som innebar att 

transportören skulle ha ett tvingande minimiansvar för skador som inträffade från lastningens 

början till lossningens avslutande. Haagkonventionen följdes senare upp av Haag-Visby-

konventionen från 1968, som en av de konventionerna som ligger till grund för nuvarande 

SjöL.15 Den svenska SjöL innehåller i sin tur såväl tvingande som dispositiva regler.16 Enligt 

13:3 SjöL blir bestämmelserna i kapitlet tillämpliga då det finns avtal om styckegodstransport.  

 

Till de ovan nämnda rättskällorna inom sjörätten hör dessutom praxis. Vad avser 

styckegodstransport utgörs praxis av såväl rent sjörättsliga mål, men även av mål där andra 

transportsätt förekommit. Dessutom har entreprenadrättsliga mål haft prejudicerande verkan på 

det transporträttsliga området, eftersom avtalskedjorna på rättsområdena har liknande 

karaktär.17 Till praxis läggs även rättskällor som förarbeten och doktrin.18 

 

 

 

 

                                                 
13 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse. s. 35. 
14 Tiberg, Hugo. Schelin, Johan. Widlund, Mattias. Svensk sjörätt, Stcokholm: Jure förlag, 2016. s. 24. 
15 A.A. s. 285, även Hamburgkonventionen är en del av grunden till SjöL. Exempelvis 13:1, 13:32, 13:36 SjöL. 
16 A.A s. 24–26, även Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 3–4. 
17 Entreprenadrättsliga mål har varit vägledande för argumentationen i exempelvis NJA 2014 s. 760. 
18 Tiberg, Hugo. Schelin, Johan. Widlund, Mattias. Svensk sjörätt, s. 24–26, även Ihre, Rolf. Kommersiella 

sjöfartsavtal. s. 3–4. 
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2.2 Hamnarnas uppgifter och SHTB 1989 

 

Medan transportörerna har att företa själva transporten är hamnarnas uppgift är att hantera 

godset. Hamnen kan exempelvis företa lastning och lossning av gods på fartyg, ompackning, 

sortering, förvaring och bevakning. Om hamnarna inte själv har hand om verksamheterna finns 

bland annat stuverier och lagerhållare i hamnen. Hamnarna och de företag som bedriver 

verksamhet hos dem kan betecknas sjörättens mellanmän. Ibland fungerar även hamnarna som 

lokalombud åt redare eller transportörer och benämns då hamnagenter.19 

 

Hamnarna lyder inte under någon övergripande speciallagstiftning, utan exempelvis 

avtalsrättens och skadeståndsrättens allmänna regler är tillämpliga även på deras verksamhet. 

För hamnarna råder avtalsfrihet och branschförbundet Sveriges Hamnar har arbetat fram 

standardavtalet SHTB 1989, där bland annat ansvarsfördelning regleras.20 De bestämmelserna 

är tillämpliga på verksamhet som en medlemshamn i Sveriges Hamnar utför, om inte annat 

avtalats. För de uppdrag som hamnen inte utför själv utan har uppdragit åt stuverier och 

lagerhållare har Transportindustriförbundet utfärdat regelverket Terminalbestämmelser 2011, 

som innehåller gemensamma bestämmelser för terminalhantering och lagring.21 

 

2.3 Speditörernas uppgifter och NSAB 2015 

 

Speditörernas arbetsuppgift i avtalskedjan är att förmedla transporter och de företräder främst 

lastägarna och transportköparna. 22 I likhet med hamnarna företar de även sammanhängande 

tjänster som exempelvis omlastningsarbete och lagerhållning men kan också agera i form av 

agenter.23 Speditören är ofta ett företag som erbjuder flera olika transporttjänster och de kan 

därmed finnas representerade inom såväl sjö- som flyg- och tågtransport. Speditionsavtalet är 

ett uppdragsavtal och i likhet med hamnterminalerna kan även speditörerna benämnas 

sjötransportens mellanmän.24 Speditörernas verksamhet är inte direkt reglerad i lag, istället 

                                                 
19 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 14, 228–232. 
20 A.A. s. 228–232. 
21 Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989. 
22 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 247, 14. 
23 NSAB 2015 3 §. 
24 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 247, 14. 
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tillämpar branschen regelverket NSAB 2015 som framarbetats av Nordiskt Speditörsförbund. 

Enligt 1 § i bestämmelserna kan avtalet tillämpas av medlemmar i Nordiskt Speditörsförbund.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
25 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 247, 14. 
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3.  Avtalsrelationerna 

3.1 Den sjötransporträttsliga avtalskedjan 

 

Den part som har i uppdrag att ombesörja transporten kontaktar tredje man, i det här fallet en 

speditör. Mellan de parterna upprättas ett speditionsavtal där parterna föreskriver hur 

transporten ska ske, exempelvis med tillämpning av NSAB 2015. Det kan tänkas att 

speditionsavtalet innehåller bestämmelser om att speditören ska se till att godset packas om, 

lastas eller förtullas. Vid sjötransport kan speditören behöva sluta avtal med en hamnterminal 

som företar lastning av, exempelvis, containrar ombord på ett fartyg. Speditören kontaktar 

dessutom en befraktare, som kan ha hyrt hela eller delar av ett fartyg av fartygets ägare26. 

Mellan speditören och befraktaren27 upprättas avtal om styckegodsbefraktning28. Mellan 

redaren och befraktaren finns i sin tur avtal om själva befraktningen.29  Styckegodstransport är 

således ett förfarande där avtalskedjan är lång och ofta komplicerad.  

 

3.2 13:e kapitlet SjöL och vanliga sjörättsliga avtalsklausuler 

 

Vid styckegodstransport gäller 13:e kapitlet SjöL.  Där definieras den som gett uppdraget om 

transport, exempelvis säljaren, köparen eller speditören, som avsändare. Den som fått 

uppdraget kallas transportör och den som fått uppdrag från transportören benämns 

undertransportör. I och med att SjöL bygger på Haag/Haag-Visby-konventionerna blir 

konventionerna automatiskt tillämpliga om sjötransportavtalet innehåller bestämmelser ur 

SjöL. I 13:4 SjöL anges att avtalsvillkor som skiljer sig från kapitlets bestämmelser är ogiltiga 

i den utsträckning de avviker från lagen. Om avtalet inte innehåller bestämmelser ur SjöL, kan 

parterna avtala om att konventionerna ska bli tillämpliga ändå.30 Genom att tillämpa 

Haag/Visby-konventionen åläggs nämligen transportören ett minimiansvar, vilket innebär att 

denne är ansvarig för godset från lastningen, till dess att det lossats från fartyget. Transportören 

                                                 
26 När befraktaren hyr hela fartyget, står för dess drift och nautiska ledning rör det sig om så kallad 

bareboatbefraktning, medan det förfarande då befraktaren hyr delar av fartyget går under beteckningen 

styckegodsbefraktning. 
27 Avtalet kan även slutas med redaren om fartyget inte är uthyrt. 
28 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse. s. 32. 
29 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 194. 
30 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 264. 
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kan välja att åta sig ansvar för längre tid, men det är inte alltid försäkringen täcker den 

överskjutande delen av ansvaret.31  

 

En annan vanlig klausul är en så kallad Himalaya-klausul eller Himalaya-princip. Den innebär 

att transportörens begränsning av, och frihet från, ansvar kan åberopas även av den som 

transportören har ansvar för. Vid styckegodstransport kan det röra sig om exempelvis en 

undertransportör.32 Principen finns uttryckt i 13:32 SjöL. 

 

Det ska även tilläggas att lagen innehåller regler om jurisdiktions- och forumklausuler.  I 13:60 

SjöL föreskrivs att avtal som ingåtts innan skadan uppkommit och som innehåller 

jurisdiktionsklausuler som syftar till att begränsa en kärandes rätt att stämma in en svarande på 

exempelvis orten för dennes huvudkontor, anses ogiltiga. Oaktat av 13:60 SjöL står det dock 

parterna fritt att avtala om att tvister ska hänskjutas till skiljedomstol, enligt 13:61 SjöL. Dock 

med tillägget att käranden fortfarande kan väcka talan i domstol på den ort som angetts i 

transportavtalet. Bestämmelserna gäller om avtalad eller faktisk lossningshamn ligger i Sverige, 

Danmark, Finland eller Norge, samt om inte annat följer av de unionsrättsakter och 

internationella instrument som anges i paragrafens fjärde stycke, sista meningen.33 

 

3.3 Den sjötransporträttsliga avtalskedjan; ett exempel 

 

Skotillverkaren GörGoaSkor AB i Göteborg och inköparen Smoen Limited i London sluter 

köpeavtal. I det föreskrivs att Incoterms 2010 ska tillämpas och parterna anger regeln FOB, 

Göteborgs hamn Incoterms 2010 för transporten. GoaSkor AB kontaktar en speditör vid namn 

SnabbSped AB som ska ombesörja bokandet av transportörer. Mellan dem sluts speditionsavtal 

med tillämpning av NSAB 2015. SnabbSped AB har en lokal underspeditör vid namn SlowSped 

AB som ska köra ut skorna till hamnen. Mellan SnabbSped AB och SlowSped AB upprättas 

avtal om transport med lastbil till Göteborgs hamn. Där har SnabbSped AB bokat en lagerlokal 

                                                 
31 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 264, även Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande 

redogörelse. s. 143. 
32 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 253. 
33 1 § 1–4 lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och 

internationell verkställighet av vissa avgöranden. Lag (2014:927). 

https://lagen.nu/1994:1009#K13P1S1N1
https://lagen.nu/2014:912
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där skorna ska packas om. Avtal om lagerhållning, ompackning och lastning ombord på en ny 

lastbil har tecknats mellan SnabbSped AB och Göteborgs hamn enligt SHTB 1989.  

 

Dagen efter lastas skorna, i en container, ombord på en ny åkares lastbil som kör för företaget 

Schenker och som arbetar i egenskap av underspeditör till SnabbSped AB. Lastningen sker 

genom Göteborgs hamns försorg. Schenkers lastbil kör ombord på det fartyg som ska ta skorna 

till England och hamnen i London. Fartyget ägs av Stena Line men hyrs av DFDS med avtal 

om bareboatbefraktning. Mellan DFDS och SnabbSped AB föreligger således ett avtal om 

styckegodsbefraktning. Lastbilen ställer sig på ett anvisat område och godset är redo att skeppas 

till London. Därefter går risken för godset mellan köparen och säljaren över på Smoen Limited. 

När fartyget kommit fram till hamnen i London kör Schenkerlastbilen av fartyget och levererar 

godset hos Smoen Limited och transporten är fullbordad. 

 

3.4 Avtalet om styckegodsbefraktning som trepartsavtal 

 

Jämte det faktum att transportavtalet anses vara ett serviceavtal, kan det också anses ha karaktär 

av trepartsavtal. Parter i avtalet anses såväl transportören, som den som har i uppgift att sluta 

avtal om transport vara, men också den som ska motta godset av transportören. Den som har att 

motta transporten kan vara såväl godsägaren, som den speditör som ska företa den vidare 

transporten till köparen.34  

 

Kännetecknande för ett trepartsavtal är att den tredje parten, i vårt fall A, får en självständig rätt 

att göra en rättighet gällande mot C35. Att rätten är självständig innebär att den är oberoende av 

B. Det ska ha varit parternas avsikt vid avtalsskrivandet att A erhåller rätt att rikta talan mot 

den part som ska uppfylla en förpliktelse.36 Det faktum att avtalet om styckegodsbefraktning 

knyter fler parter än bara de som direkt ingått avtalet finns uttryckt i 13:18-19 SjöL, där det 

stadgas att mottagaren har en skyldighet att motta godset och erlägga betalning. Även 13:35 

SjöL utgör ett slags trepartavtal eftersom undertransportören knyts av förpliktelserna och 

                                                 
34 Grönfors, Kurt, under medverkan av Gorton, Lars. ”Sjölagens bestämmelser om godsbefordran”, Stockholm: 

Norstedt, 1982 s. 35 och 302. 
35 För illustration se bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 
36 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, Lindell-Frantz, Eva. Avtalsrätt I. s. 168–169. 
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skyldigheterna som stadgas i avtalet mellan den som skickar varan (avsändaren) och 

transportören. Detsamma kan sägas om 13:32 SjöL, som begränsar tredje mans talerätt mot 

undertransportören på samma sätt som mot transportören.37 

 

3.5 Den sjötransporträttsliga avtalskedjans likhet med kommission 

 

I vissa avseenden kan avtalskedjan vid sjötransport sägas ha likhet med ett 

kommissionsförhållande, exempelvis då speditören ikläder sig en roll som förmedlare när 

denne tecknar avtal med undertransportörer. Enligt 1 § 1st kommissionslagen38 (härefter 

KommL) avser kommission ett uppdrag där en part köper eller säljer lös egendom i eget namn, 

men för annan persons räkning. Paragrafens andra stycke definierar den som åtagit sig 

uppdraget som kommissionär, den som gett uppdraget som kommittent och den som avtalet 

sluts med, exempelvis köparen, anses som tredje man.  

 

Enligt förarbetena till KommL har Sveriges speditörförbund ansett att lagen kan tillämpas även 

på avtalsförhållanden som avser mellanmän med liknande ställning.39 Den möjligheten har 

nyttjats i bland annat NJA 2014 s. 760, där man ansåg att ”tredje man” i fallet kunde väcka talan 

direkt mot kommittenten och därmed genomföra ett hopp i kontraktskedjan.40 

  

                                                 
37 Storbritannien är en viktig aktör inom transporträtten och motsvarande reglering finns i engelsk rätt i form av 

”Bailment on terms”. I likhet med det svenska begreppet hopp i kontraktskedjan, avser Bailment on terms 

förfarandet när A riktar anspråk direkt mot C. I engelsk rätt godkänns ett sådant förfarande då det föreligger ett 

trepartsavtal, men som huvudregel begränsas talan av bestämmelserna i avtalet som föreligger mellan B och C.  

38 Kommissionslagen (2009:865). 
39 Proposition 2008/09:88. Ny Kommissionslag. Stockholm: Regeringen. s. 29. 
40 Se avsnitt 5.7, 5.7.1 och 5.7.2 för mer information. 
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4. Parternas ansvar och möjlighet att till ansvarsbegränsning 

4.1 Styckegodstransportören, enligt SjöL 13:e kapitlet 

 

Om godset skadas under transporten kommer den skadelidande att vilja rikta 

skadeståndsanspråk mot transportören. I 1:1 skadeståndslagen41 stadgas att lagen är dispositiv 

och gäller om inte annat bestämts genom avtal. Inom- och utomobligatoriskt skadestånd är två 

olika typer av rätt till ersättning, där inomobligatoriskt skadestånd avser de fall där parterna har 

en avtalsrelation, medan utomobligatoriskt skadestånd avser de fall avtal inte finns mellan 

parterna.42   

 

Under transporten vilar ett presumtionsansvar på transportören för det transporterade godset, 

alltså ett culpaansvar med omvänd bevisbörda. Det betyder att transportören anses vara ansvarig 

för skadan om denne inte kan bevisa motsatsen. Därutöver finns även situationer då 

transportören har ett strikt ansvar med undantag för force majure.43   

 

Vad avser ansvaret vid styckegodstransport stadgar 13:12 SjöL att transportören har skyldighet 

att tillgodose lastägarens intressen, bland annat genom att se till att lastrum, kyl- och frysrum 

håller avtalsenlig standard. Transportörens ansvarsperiod sträcker sig från tidpunkten då han 

tagit emot godset från avlastaren, till dess att han lämnat ut godset till mottagaren eller på 

liknande sätt gjort det tillgängligt för honom, enligt 13:24 SjöL. Under den tiden anses godset 

vara i transportörens vård och således kan anspråk riktas mot honom om sakskador uppkommer 

på godset. Culpaansvaret med omvänd bevisbörda finns uttryckt i 13:25 SjöL. Där föreskrivs 

det att bara det fall transportören kan visa att skadan inte orsakades av fel eller försummelse av 

honom själv eller någon han är ansvarig för, kan göra att han inte anses ansvarig. 

 

 

                                                 
41 Skadeståndslag (1972:207). 
42 Hellner, Jan och Radetzki Marcus. Skadeståndsrätt, Upplaga 9:1. Polska: Nordstedts Juridik AB, 2014. s. 86, 

även Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 251. 
43 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse. s. 117. 
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Styckegodstransportören har dock möjlighet att begränsa sitt ansvar. Ett sätt är att använda sig 

av beloppsbegränsningar, vilka kan delas in i två former: 1. Globalbegränsningar, som 

begränsar ersättningen till ett maxbelopp. En sådan begränsning gäller de fall skada orsakas på 

grund av fartygets drift och omfattar ett och samma tillfälle, eller 2. 

Individualitetsbegränsningar, som grundar sig på mängden skadat gods eller per individuell 

skadad passagerare.44 Inom sjörätten tillämpas särskilda dragningsrätter45 (härefter SDR) för att 

beräkna ersättningsbeloppet.46 

 

Det finns även bestämmelser i lag som ger transportören rätt att begränsa sitt ansvar till ett 

maxbelopp. Styckegodsbefraktaren tillerkänns en rätt till ansvarsbegränsning genom 13:30 

SjöL. Paragrafen föreskriver att ansvarsbegränsningen uppgår till 667 SDR per kolli, eller, om 

ersättningsbeloppet därigenom blir högre, 2 SDR per kilo av godsets bruttovikt. 

 

4.2 Hamnarna, enligt SHTB 1989 

 

Hamnen blir ansvarig för skada eller förlust på gods om de inte kunnat visa att rimliga åtgärder 

vidtagits för att förhindra att skadan eller förlusten skulle ske.47 Hamnarna har dock rätt att 

begränsa sitt ansvar till 2 SDR per kilo skadat, minskat eller förlorat gods.48 Om inte annat 

avtalats är ansvaret emellertid ”under alla förhållanden” begränsat till ett maxbelopp om 50 000 

SDR. Hamnens ansvarsbegränsningar faller endast bort om det kan visas att hamnens 

verkställande ledning orsakat skada genom uppsåt eller grovt åsidosättande, och med vetskap 

om att skada sannolikt skulle inträffa.49 En form av ansvarsbegränsning finns även i 5 §, där det 

föreskrivs att hamnen ska hållas skadelös av godsets ägare för de kostnader och utgifter som 

beror på att godsägaren lämnat exempelvis felaktiga uppgifter, förpackat eller lastat godset 

bristfälligt.  

                                                 
44 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 253, 257. 
45 Särskilda dragningsrätter är ett sätt att skydda skadeståndsbeloppet från inflation genom att flera valutor har 

sammanvägts enligt en formel fastställd av internationella valutafonden. Dessutom får transportören ofta 

fraktersättning beräknad på vikt eller volym, inte på varans egentliga värde. En SDR motsvarade 12.40 kronor år 

2016. 
46 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse. s. 83–84. 
47 Enligt SHTB 1989 2 § a). 
48 A.A 2 § c). 
49 A.A 2 § e). 
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Om godset skadas föreskriver bestämmelserna att reklamation ska ske utan oskäligt uppehåll 

och preskriptionstiden för talan är ett år.50Även regresskravet har enligt bestämmelserna en 

ettårig preskriptionstid.51 Om tvister uppstår ska de alltid hänskjutas till skiljedomstol i enlighet 

med 9 § i bestämmelserna. 

 

4.3 Speditörerna, enligt NSAB 2015 

 

I NSAB 2015 delas speditörernas ansvar upp i tre olika kategorier: speditören som 

avtalsslutande part, speditören som förmedlare och speditörens roll vid lagrings- eller 

depositionsuppdrag. När speditören åtar sig att utföra ett uppdrag ansvarar han som 

avtalsslutande part. Dessutom ansvarar han för de kontraktsparter han anlitat för att utföra hela 

eller delar av transporten. Speditören och dennes underspeditörer anses lika ansvariga, oavsett 

från vem ett krav riktas.52 Om speditören åtar sig ett uppdrag men inte tecknar avtal i eget namn 

utan verkar som förmedlare ansvarar han som förmedlare.53 I det fallet måste speditören 

klargöra för sin uppdragsgivare att han endast verkar som förmedlare. När speditören ikläder 

sig rollen som förmedlare ansvarar han endast för sina egna anställda.  

 

När speditören är avtalsslutande part ansvarar han för förlust, minskning eller skada på gods 

från den tidpunkt då godset mottas till dess att det lämnats av.54 Det ankommer på speditören 

att visa att han tillvaratagit uppdragsgivarens intressen med omsorg och att skadan därmed inte 

berodde på honom själv eller någon av hans anställdas uppsåt eller grova vårdslöshet.55 

Speditören har rätt att begränsa sitt ansvar till ett belopp om 8.33 SDR per kilo vikt skadat, 

förlorat eller minskat gods. För övrig förlust är speditörens ansvar begränsat till ett maxbelopp 

om 100 000 SDR.56 

 

                                                 
50 SHTB 1989 3 § a), 3 § b). 
51 Bestämmelsen 3 § b) hänvisar till 19:1 4 st. SjöL för närmare bestämmande av preskriptionstiden. 
52 Enligt NSAB 2015 3 § B. 1) och 2). 
53 A.A 3 § C. 
54 A.A 15 §. 
55 A.A 6 §. 
56 A.A 21 § A. och C. 
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När det gäller speditörens roll som förmedlare regleras det enligt 22 §. Där stadgas att 

speditören ansvarar för de skador som uppstår på grund av speditörens bristande aktsamhet vid 

uppdragets utförande. I egenskap av förmedlare ansvarar speditören dock inte för 

underspeditörens åtgärder eller underlåtenhet. På samma sätt som i det fall speditören är en 

avtalsslutande part, regleras deras ansvar enligt 21 §, vilket innebär att ovan nämnda 

beloppsbegränsningar tillämpas även här. Dessutom finns ytterligare begränsningar i 24 §, där 

det stadgas att speditörens ansvar är begränsat till 50 000 SDR per uppdrag, med ett sammanlagt 

maxbelopp om 500 000 SDR för skador som uppkommer vid ett och samma tillfälle. Den 

ersättningen får dock aldrig vara större än fem gånger den avtalade ersättningen för uppdraget 

eller 8.33 SDR per kilo skadat, förlorat eller minskat gods. Vid lagring ansvarar speditören för 

vårdslös handling eller försummelse med ett maxansvarsbelopp om 500 000 SDR per 

skadetillfälle. 

 

I 16 § och 26 § uttrycks det ömsesidiga ansvar som föreligger mellan uppdragsgivaren och 

speditören enligt NSAB 2015. Där stadgas det nämligen om uppdragsgivarens ansvar. 

Paragraferna anger att uppdragsgivaren har att hålla speditören skadelös för det fall skada 

uppstår till följd av att uppdragsgivaren exempelvis lämnat felaktiga uppgifter eller packat 

godset bristfälligt. Vad gäller reklamation ska den lämnas utan oskäligt dröjsmål och aldrig 

senare än sju dagar efter att godset utlämnats.57 Preskriptionstiden är ett år om speditörens har 

sitt huvudsakliga säte i Sverige, Finland eller Danmark. Tvistelösning ska i första hand ske 

genom förhandling, men kan även hänskjutas till allmän domstol enligt 29 §. 

 

4.4 Hopp i kontraktskedjan 

 

Huvudregeln i svensk rätt är att då ett avtalsförhållande föreligger ska den skadelidande rikta 

skadeståndsanspråk mot sin avtalspart på inomobligatoriska grunder.58 Om det innebär att en 

part som inte företagit den skadegörande handlingen blir ersättningsskyldig, kan denne utöva 

regressrätt bakåt i ledet. Det gör att regressen träffar den närmaste parten i avtalsledet, även om 

inte heller den parten orsakat skadan. Den parten får i sin tur rikta anspråk mot sin avtalspart i 

                                                 
57 NSAB 2015 27 §. 
58 Zackariasson, Laila. Direktkrav, Uppsala: Författaren och Iustus förlag AB, 1999. s. 121. 
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nästa led. Regresskedjan fortsätter till dess att anspråket antingen preskriberats eller den part 

som företog den skadegörande handlingen blivit krävd på ersättning.59 

 

Eftersom transportören har rätt att begränsa sitt ansvar och avtalen ofta innehåller ytterligare 

begränsningar avseende exempelvis förkortad preskriptionstid60 eller forum för tvistelösning, 

kan den skadelidande vilja rikta en utomobligatorisk talan.61 Genom ett sådant förfarande kan 

den skadelidande bli mer förmånligt ersatt och dessutom kringgå de förkortade 

preskriptionstiderna, som annars kan resultera i att skadeståndsanspråket hinner preskriberas 

innan regresskedjan hunnit fram till den part som faktiskt företog den skadegörande handlingen. 

Ett annat motiv kan vara att den direkta avtalsparten är insolvent.62 Eftersom en 

utomobligatorisk talan inte förutsätter att det föreligger ett avtal mellan parterna, innebär det att 

den skadelidande kan välja vem anspråket ska riktas mot. Det gör i sin tur att den skadelidande 

kan välja att rikta talan mot exempelvis den part som har störst ekonomisk kapacitet och därmed 

störst möjlighet att ersätta skadan, eller den part där forumet är mest förmånligt.63 

 

I 13:32 SjöL anges dock att transportören kan åberopa ansvarsbegränsningarna även då det 

riktas krav från annan än dennes avtalspart. Den rätten tillkommer även den som transportören 

ansvarar för, exempelvis undertransportören, enligt 13:36 SjöL. Möjligheten att kunna 

genomföra hopp i kontraktskedjan har emellertid varit föremål för diskussion ett flertal gånger, 

bland annat då nya direktiv införlivats.64 Diskussionerna har dock inte lett fram till någon ny 

lagregel ännu. 

 

Det kan diskuteras huruvida 13:32 och 13:36 SjöL verkligen förhindrar hopp i kontraktskedjan 

när A65 riktar anspråk mot C, där C är en undertransportör. I 13:1 SjöL definieras 

undertransportör som någon som fått uppdrag om transport av transportören. Som tidigare 

                                                 
59 Hellner, Jan och Radetzki Marcus. Skadeståndsrätt. s. 333–334. 
60 Preskriptionstiden är 10 år om inte annat avtalats, enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130). 
61 Zackariasson, Laila. Direktkrav. s. 25–27. 
62 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 360–361. 
63 Zackariasson, Laila. Direktkrav. s. 25–27, 30. 
64 Diskussionen fördes bland annat i SOU 1971:90 s. 35, där de nordiska kommittéerna anförde att det ibland kan 

vara mer ändamålsenligt att den skadelidande riktar sitt anspråk mot den som utfört transporten än sin direkta 

avtalspart. Med den skadelidande avsågs i det fallet passagerare. 
65 För illustration se Bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 
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nämnts används termen avsändare för att beskriva den som sluter avtal med transportören. 

Definitionen föreskriver dock inget om att avsändaren måste vara den som äger godset, utan 

det räcker med att denne har slutit avtal om transport med transportören.  

 

Eftersom 13:1 SjöL inte närmare specificerar vart i avtalskedjan transportören och 

undertransportören befinner sig i förhållande till avsändaren, skulle avsändaren kunna väcka 

talan mot såväl den transportör som avsändaren avtalat med, som transportörens 

undertransportör. Det på grund av att det stadgas att de är lika ansvariga. Avsaknaden i 13:1 

SjöL av definition gällande var i avtalskedjan parterna befinner sig betyder också att avsändaren 

kan rikta anspråk mot ytterligare bakre led, eftersom de enligt lagens definition också benämns 

transportörer respektive undertransportörer. Avsändaren skulle exempelvis kunna rikta krav 

mot den transportör som undertransportören anlitat. Regleringen ger även transportör som 

tvingats utge ersättning, rätt att rikta regresskrav mot den part i avtalskedjan som företagit den 

skadegörande handlingen. Det på grund av att transportören som har ersatt avsändaren och 

därmed har regresstalan, träder i avsändarens ställe och därmed kan rikta krav mot den 

transportör eller undertransportör i ledet som orsakat skadan.66 

 

Samtidigt var 13:1, 13:32 och 13:36 SjöL ett led i arbetet mot att svensk lag skulle bli mer 

förenlig med artikel 7, 10 och 11 i Hamburgkonventionen. Artiklarna har varit en förlaga till de 

nämnda paragraferna i SjöL och föreskriver således att samma ansvar föreligger för 

styckegodstransportören och dennes undertransportör. I propositionen till SjöL angavs att 13:32 

innebär ett speciellt skydd för styckegodsbefraktaren som gör att det inte ska vara möjligt att 

kringgå regler om exempelvis ansvarsgränser genom att rikta ett utomobligatoriskt anspråk. För 

talan inte ska kunna riktas mot befraktarens undertransportörer medger 13:32 även samma 

skydd för undertransportörerna.67 

 

 

  

                                                 
66 Zackariasson, Laila. Direktkrav. s. 152, 159–166. 
67 Proposition 1993/94:195, Ny Sjölag, Regeringen, Stockholm. s. 243. 
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5. Tecknandet av försäkring 

5.1 Köparen och säljarens varuförsäkring 

 

Under transporten av varan är det viktigt att den hela tiden är försäkrad om den skulle skadas. 

I allmänhet finns två typer av företagsförsäkringar: egendoms-, respektive ansvarsförsäkring. 

För de båda typerna av försäkring gäller försäkringsavtalslagen68 (FAL) vilken till stora delar 

är tvingande. I 1:7 FAL föreskrivs det dock att de tvingande reglerna inte omfattar sjö- och 

transportförsäkring mellan näringsidkare, vilket innebär att det står parterna fritt att avtala om 

såväl försäkringsskyldighet som försäkringsvillkor. Lagstiftaren valde att ge aktörerna på den 

sjötransporträttsliga marknaden så stor avtalsfrihet som möjligt. Dels eftersom sjö- och 

transportförsäkringarna redan var särreglerade på grund av rättsområdets speciella karaktär, 

men också på grund av att den internationella konkurrensen på området ökat.69  

 

För att varan ska vara försäkrad hela vägen från säljaren till köparen krävs det att parterna 

tecknar försäkring för tiden innan, under och efter varans avlämnande och riskens övergång.70 

I Incoterms 2010:s sjötransportregler är det endast CIF som innehåller bestämmelser som anger 

att försäkring ska tecknas. Försäkringsskyldigheten avser dock bara en grundförsäkring 

(minimum cover). En sådan försäkring innebär i de flesta fall ingen ersättning vid ”normala 

skador”, utan är snarare ett katastrofskydd som gäller vid exempelvis brand ombord, om 

fartyget går på grund eller kolliderar med ett annat fartyg.71  

 

Köparen eller säljaren kan istället välja att teckna en varuförsäkring, som försäkrar själva godset 

för det fall något oväntat skulle ske under transporten. Varuförsäkringen fyller en viktig 

funktion eftersom transportavtalet innehåller begränsningar av transportörens ansvar. I vissa 

fall kan ägaren till det skadade godset även få ersättning från redaren genom sin 

varuförsäkring.72  

 

                                                 
68 Försäkringsvatalslagen (2005:104). 
69 Proposition 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag. Regeringen, Stockholm. S. 141. 
70 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse. s. 80-81. 
71 A.A. s. 84. 
72 A.A. s. 103–106, även Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 317. 
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5.2 Speditörens, hamnarnas och styckegodstransportörens 

ansvarsförsäkring 

 

Det är inte bara säljaren och köparen som har att teckna försäkring, även speditören, hamnen, 

och styckegodstransportören ska göra det för sitt ansvar. En sådan försäkring benämns 

ansvarsförsäkring och baseras på vad som föreskrivits i avtalet gällande transportörens ansvar.73 

Hamnarnas försäkringsansvar för godset framkommer av 4 § SHTB 1989, där det föreskrivs att 

hamnarna endast har skyldighet att teckna försäkring på skriftlig instruktion av den som gett 

dem uppdrag att omhänderta godset. Enligt 25 § NSAB 2015 ska speditören, då han har uppdrag 

att lagra gods, teckna försäkring i eget namn och för uppdragsgivarens räkning om inte annat 

avtalas. 

 

Vad gäller aktörerna på den marina marknaden, exempelvis redaren och befraktaren, ska de 

teckna försäkring för sitt ansvar gentemot varandra. Redaren har en straffsanktionerad 

försäkringsplikt enligt 7:1–2 och 20:13-14 SjöL. Försäkringsplikten innebär att redaren måste 

teckna en försäkring eller på annat sätt ställa betryggande säkerhet som täcker dennes ansvar 

enligt 9:1–4 SjöL. En sådan försäkring kallas P&I-försäkring och tecknas hos klubbar.74 

Befraktaren ska teckna en försäkring som täcker deras ansvar gentemot redaren, en sådan 

försäkring ska täcka skador som uppkommer till följd av befraktarens handlingar eller 

underlåtenhet, samt de skador godset kan orsaka på fartyget. Det kan också tänkas att 

försäkringen täcker dröjsmål, avbrott och annan förlust som har samband med sakskada. En 

sådan försäkring kallas CLH-försäkring75.76 

 

I sammanhanget innebär användandet av ansvarsförsäkringar att det försäkringsbolag där 

parten tecknat försäkring ska läggas till de redan existerande parterna i exemplet i avsnittet 3.3. 

Detsamma gäller redarnas försäkringsbolag, vilket i exemplet skulle utgöras av den klubb där 

Stena Line och DFDS tecknat P&I-försäkring. Om ett försäkringbolag behöver utge ersättning 

                                                 
73 Stöth, Göran. Logistikrätt – en grundläggande redogörelse. s. 103–106. 
74 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 308, Klubbar är en sammanslutning av redare som går ihop för att 

tillsammans ge ömsesidigt skydd för försäkringsansvar, The swedish Club är en av de svenska klubbarna. 
75 CLH står för”Charterers’ Liability for Damage to Hull”. 
76 Ihre, Rolf. Kommersiella sjöfartsavtal. s. 314. 
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till sin part inträder de i partens ställe genom subrogation och blir därmed en del av 

regressomgången.  
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6. Praxis: Möjligheten att genomföra hopp i kontraktskedjan 

 

Med utgångpunkt i att part A generellt har att rikta sitt anspråk mot part B, ska det nu redogöras 

för praxis på området. Frågorna i målen har varit om hopp i kontraktskedjan ska accepteras och 

om det bakre ledets avtalsvillkor får genomslag på den utomobligatoriska talan. 

 

6.1 NJA 1986 s. 712 – Lyftkransmålet 

 

Bolaget SNP hade avtal med Åkersberga Maskin som skulle sälja en hamnkran. SNP skulle 

tillverka och leverera en överlastindikator till kranen. SNP uppdrog åt en underleverantör att 

montera en omkopplare till kranens överlastindikator. Kranen levererades av Åkersberga 

Maskin till en dansk hamn. På grund av fel i överlastindikatorn välte kranen under pågående 

arbete och skadades. Hamnen önskade rikta talan direkt mot SNP med hänvisning till att det 

förelåg fel i varan då överlastindikatorn inte gav utslag när kranen överlastades. 

 

Frågan i målet var om Hamnen kunde rikta utomobligatorisk talan direkt mot SNP. HD 

godkände en utomobligatorisk talan på grund av att SNP ansågs haft bristande kontroll vid 

tillverkningen av antingen kranen eller omkopplaren. Då indikatorn varit en väsentlig 

säkerhetsanordning vars felaktiga funktion utgjort en betydande risk för såväl personskada som 

sakskada, ansågs SNP ansvariga även för sin underleverantör. 

 

6.2 NJA 1997 s. 44 – Takrenoveringen 

 

En bostadsrättsförening anlitade Nessen Bygg för att totalrenovera fastigheten Uven. Avtalet 

mellan dem gällde generalentreprenad och AB 72 tillämpades. Nessen Bygg anlitade EJSSAB 

som underentreprenör för att renovera yttertaket på fastigheten. Mellan Nessen Bygg och 

EJSSAB tillämpades standardavtalet Hus AMA 72. Samtidigt uppdrog bostadsrättsföreningen 

åt Eriksson-bolaget att vara dem behjälpliga vid renoveringen. Eriksson-bolaget var de som 

slutbesiktigade och godkände entreprenaden.  
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Vid en ny besiktning upptäcktes skador på grund av en läcka från taket. Bostadsrättsföreningen 

önskade stämma Eriksson-bolaget för felet. Frågan i målet var om det ålegat Eriksson-bolaget 

att vid sin besiktning undersöka om renoveringen av taket avvikit från vad som bestämts mellan 

Nessen Bygg och EJSSAB. Frågan var alltså om standardavtalet mellan generalentreprenören 

och underentreprenören skulle anses gälla även mellan bostadsrättsföreningen och Nessen 

Bygg. 

 

HD angav att huvudregeln är att kontraktsförhållande endast binder den direkta avtalsparten, 

inte dennes medkontrahent. HD beslutade därför att Eriksson-bolaget inte hade haft skyldighet 

att beakta vad som stod i avtalet mellan Nessen Bygg och EJSSAB.  

 

6.3 NJA 2007 s. 758 - Vattenkopplingen  

 

En bostadsrättsförening hade anlitat NCC som generalentreprenör, AB 92 var tillämpligt 

standardavtal. NCC anlitade IVAB för att utföra VVS-arbeten och även i det 

kontraktsförhållandet tillämpades AB 92. IVAB installerade en koppling i ett badrum som 

senare släppte, vilket orsakade vattenskador på fastigheten. Bostadsrättsföreningen hade 

försäkring hos IF som ersatte föreningen och övertog talan. IVAB hade försäkring hos Zürich 

som inträdde i deras ställe. IF begärde ersättning från Zürich på utomobligatoriska grunder. 

Frågan var om ett hopp i kontraktskedjan skulle accepteras. 

 

HD angav att huvudregeln är att parten i första hand ska vända sig till sin avtalspart för att få 

ersättning. Om det föreligger grov vårdslöshet kan dock AB 92:s regler falla bort och då kan 

undantag från huvudregeln göras. Eftersom grov vårdslöshet inte förelåg i fallet, beslutade HD 

att ogilla IF:s talan om ersättning på utomobligatorisk grund.  

I särskilt yttrande till NJA 2014 s. 760 skrev Stefan Lindskog att NJA 2007 s. 758 inte ger 

någon direkt vägledning i frågan om begränsningarna som finns i standardavtal generellt ska 

tillämpas på en utomobligatorisk talan, utan endast är vägledande för standardavtalet AB 92.77 

                                                 
77 Lindskog, Stefan. Särskilt yttrande, punkt 53. 
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6.4 NJA 2007 s. 879 - Vikingstadmålet 

 

Ett rederi hade beställt bunkerolja till ett fartyg av bolaget LOAB. Därefter hade LOAB 

uppdragit till Vikingstad åkeri att transportera oljan till rederiet. I samband med lastningen hade 

Vikingstad i uppgift att blanda oljan enligt LOAB:s anvisningar. Av misstag följdes inte 

anvisningarna vilket medförde att oljans sammansättning blev felaktig och fartygets maskin 

skadades. LOAB ersatte rederiet för deras skador. Eftersom LOAB hade ansvarsförsäkring hos 

IF, ersatte försäkringsbolaget deras utgifter och inträdde i deras ställe. Därefter riktade IF talan 

mot Vikingstad på utomobligatorisk grund. 

 

Första frågan i målet var om IF kunde föra talan på utomobligatorisk grund. Försäkringsbolaget 

önskade göra så eftersom talan redan var preskriberad enligt avtalet mellan LOAB och 

Vikingstad åkeri. Andra frågan i målet var om IF:s utomobligatoriska talan kunde anses ha så 

starkt samband med avtalet mellan LOAB och Vikingstad, att deras anspråk kunde anses 

härröra ur det avtalet och föranleda att avtalsbestämmelserna tillämpades på den 

utomobligatoriska talan. HD anförde att ett anspråk ”anses härröra ur fraktavtalet om det med 

hänsyn till vem som gör anspråket gällande, vad det avser och omständigheterna kring dess 

uppkomst finns ett sakligt samband mellan anspråket och befordringen. Härvid saknar det i och 

för sig betydelse om talan i rättslig mening grundas på fraktavtalet eller om talan förs på 

utomobligatorisk grund”.  

 

Enligt HD ingick uppdraget att blanda oljan i transportavtalet. Därmed härledde IF sin rätt till 

ersättning via försäkringstagarna LOAB. Det innebar att IF:s talan ansågs härröra ur avtalet 

mellan LOAB och Vikingstad, vilket resulterade i att talan ansågs preskriberad i enlighet med 

avtalets bestämmelser.  

 

6.5 NJA 2009 s. 16 – Bravidadomen 

 

En bostadsrättsförening hade anlitat byggföretaget Bravida för att utföra VVS-arbeten i en 

fastighet. Bravida var sidoentreprenör till PEAB, som utförde byggarbeten under samma tid. 



27 

 

Under arbetets utförande vattenskadades en av lägenheterna på grund av att en rörkoppling 

inte var tillräckligt åtdragen av Bravidas anställda. Försäkringsbolaget ersatte den 

skadelidande och inträdde i förfarandet genom subrogation. Försäkringsbolaget hade därefter 

krävt att Bravida ska utge ersättning.  

 

Fråga i målet var om den skadelidande kunde rikta en utomobligatorisk talan direkt mot 

Bravida. Eftersom den skadelidande var den som var boende i lägenheten, medan det var 

bostadsrättsföreningen som hade den faktiska skadan och avtalet med Bravida var det tal om 

ett slags hopp i kontraktskedjan. HD anförde att huvudregeln är att den skadelidande ska rikta 

talan mot sin avtalspart, men hopp i kontraktskedjan godtogs med stöd av att det inte ansågs 

föreligga något hinder för bostadsrättsinnehavaren att vända sig mot Bravida på 

utomobligatorisk grund. 

 

Minoriteten anförde i skiljaktig mening bland annat att hinder mot hopp i kontraktskedjan 

finns vid kopplade avtalsrelationer. Sådana relationer kan sägas föreligga när A78 har en 

avtalsgrundad rättighet att få prestation av sin avtalspart B, medan denne köper prestationer 

av en tredje man, avtalsparten C. Det förutsätter dock att A utgått från och insåg att han inte 

hade rätt att rikta utomobligatoriska anspråk mot C vid händelse av skada. 

 

6.6 Skiljedom 2012 - Försäkringsbolaget och Speditören 

 

Försäkringsbolaget, som inträtt i förfarandet genom subrogation, hade avtal med Speditören om 

transport av två maskiner till Kina och Indonesien. Speditören hade i sin tur anlitat 

undertransportörer för transporten. Speditören hade också avtalat med Hamnterminalen 

(härefter HT) om lastning av två speciella delar av maskinerna, mellan dem tillämpades SHTB 

1989. Under resan från hamnen i Sverige till Hamburg lossnade de speciella maskindelarna och 

orsakade skador på resterande delar av maskinerna. Skadorna uppgick till ett belopp om 

1 347 472 kronor. Försäkringsbolaget önskade rikta en utomobligatorisk talan mot HT, 

eftersom avtalet mellan Speditören och HT medgav en ansvarsbegräsning om 50 000 SDR för 

                                                 
78 För illustration se Bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 
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HT. Dessutom framfördes kravet efter det att preskriptionstiden enligt terminalbestämmelserna 

löpt ut.  

 

Skiljemannen godkände Försäkringsbolagets utomobligatoriska anspråk mot HT. Han 

beslutade också att ansvarsbegränsningarna enligt SHTB 1989 inte skulle tillämpas eftersom 

bestämmelserna inte förelåg mellan Försäkringsbolaget och HT. Anledningen till att 

terminalbestämmelserna inte fick genomslag på Försäkringsbolagets anspråk var att 

skiljemannen ansåg att HT inte kunnat visa på att sådant handelsbruk förelåg som skulle 

föranleda att SHTB 1989 ansågs tillämpliga.  

 

Således godtogs hopp i kontraktskedjan med motiveringen att avtalen mellan 

Försäkringsbolaget och Speditören, respektive Speditören och HT inte kunde anses kopplade 

till varandra på det vis som var fallet i NJA 2007 S.758 (Vattenkopplingen) och minoritetens 

votum i NJA 2009 s. 16 (Bravidadomen). Det vill säga att samma standardavtal förelåg i båda 

leden eller A insett och utgått ifrån att de hade en begränsad rätt att rikta talan mot C. Därmed 

ansåg skiljemannen att det inte förelåg något hinder mot hopp i kontraktskedjan enligt svensk 

praxis och Försäkringsbolagets talan bifölls. 

 

6.6.1 Transportindustriförbundets kritik mot skiljedom 

 

Transportindustriförbundet kritiserade domen i promemoria. Deras kritik grundade sig i 

Vikingstad-målet, där HD angett att då det föreligger ett sakligt samband mellan avtalen i de 

olika leden, ska avtalet i det första ledet regleras med samma bestämmelser som avtalet i det 

andra ledet. Det oavsett om det rör sig om en inom- eller utomobligatorisk talan. 

Transportindustriförbundet anförde dessutom att ett sådant handelsbruk gällande SHTB 1989 

föreligger, att bevisning inte ska behöva föras för att standardavtalet ska anses tillämpligt.79 

 

                                                 
79 Transportindustriförbundet, Ny skiljedom avseende tillämpligheten av Sveriges hamnars 

terminalbestämmelser. 2012-12-11. 

http://www.transportforetagen.se/Documents/STIFs%20Information%2020121211.pdf (2016-11-23). 

http://www.transportforetagen.se/Documents/STIFs%20Information%2020121211.pdf
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6.7 NJA 2014 s. 760 – Cargo Center - målet 

 

Försäkringsbolagen Länsförsäkringar och Zürich (härefter gemensamt betecknade 

Försäkringsbolagen) hade inträtt i Pharmacia AB, den skadelidandes, ställe genom subrogation. 

Bolagen väckte talan mot Cargo Center (härefter CC) på utomobligatorisk grund. Pharmacia 

AB tillverkade och sålde läkemedel till användare i olika länder. Pharmacia hade uppdragit åt 

ACE att ombesörja transporten av läkemedlen.  Mellan parterna tillämpades NSAB 85. ACE 

hade i sin tur anlitat CC för hanteringen av godset på Arlandas flygplats, även mellan dem 

tillämpades NSAB 85. Mellan åren 1995 - 1997 stal anställda hos CC läkemedel under 

hanteringen av godset.  

 

Första frågan i målet var om HD skulle godkänna Försäkringsbolagens utomobligatoriska talan. 

HD ansåg att ACE haft en roll som förmedlare, eftersom ACE inte svarade för CC:s hantering 

av godset på Arlanda flygplats. Då ACE ingick avtal i eget namn, men för Pharmacia AB:s 

räkning, ansåg HD att förhållandet kunde ses som en särskild form av kommission. Vid 

kommission binds kommittenten av avtalet som om han själv ingått det. Således godtogs hopp 

i kontraktskedjan.  

 

Nästa fråga i målet var om NSAB 85 skulle tillämpas även på den utomobligatoriska talan. En 

kommissionsrelation innebär att kommittenten inte får bättre rätt än kommissionären i det fall 

han riktar krav mot tredje man. I det här fallet innebar det att NSAB 85 ansågs tillämpligt även 

på Försäkringsbolagens utomobligatoriska talan och talan ansågs därför preskriberad enligt 

avtalet. 

 

6.7.1 Sakkunnigutlåtanden i målet 

 

Såväl Jan Kleineman, jur. Dr. Professor i civilrätt, som Jan Ramberg, professor emeritus skrev 

sakkunnigutlåtanden till domen. Kleineman anförde att huvudprincipen i svensk transporträtt 

är att den som träder i den skadelidandes ställe, i det här fallet försäkringsbolaget, inte kan räkna 

med att kunna rikta krav mot tredje man på annat sätt än vad som bestämts genom, i det här 
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fallet, NSAB 85. Med stöd av NJA 2007 s. 758 (Vattenkopplingen) menar han att parterna 

normalt ska anses bundna av kontraktskedjorna. 

 

Kleineman motiverade också sin åsikt med stöd av skiljedomen från 2012, där hopp i 

kontraktskedjan godtogs eftersom ”kopplade avtal” inte ansågs föreligga. Kleineman menar att 

avtalen i NJA 2014 s. 760 ska anses kopplade och att hopp i kontraktskedjan därmed inte kan 

genomföras. Kleineman anför dock, att skadan i det förevarande fallet beror på uppsåt eller 

grov vårdslöshet, vilket är ett av undantagen från huvudregeln om förbud mot hopp i 

kontraktskedjan som angavs i NJA 2007 s. 758 (Vattenkopplingen). Därmed skulle 

Försäkringsbolagets utomobligatoriska talan bifallas i NJA 2014 s. 760. 

 

Vad gällde frågan om tillämpningen av begränsningarna i avtalet mellan ACP och CC på 

Försäkringsbolagens utomobligatoriska talan ansåg Kleineman att det rent principiellt kan 

sägas att försäkringsbolag aldrig får bättre rätt än försäkringstagaren. I det här fallet innebar det 

att Försäkringsbolagen inte erhåller bättre rätt än vad Pharmacia AB fått om de riktat talan mot 

CC.  

 

Kleineman menade att kärandesidan önskat rikta utomobligatoriskt anspråk för att komma runt 

NSAB 85 eftersom de reglerna innehåller, bland annat, ansvars- och 

preskriptionsbestämmelser. Enligt Kleineman innehåller NSAB 85 sådana bestämmelser på 

grund av att riskerna80  i det förevarande fallet var försäkringsbara. Effekten av det är att den 

skadelidande skulle slippa föra en lång och kostsam talan i domstol. Bestämmelserna i NSAB 

85 hade byggts upp av marknadens aktörer och utgjorde en risk- och ansvarsfördelning. 

Försäkringsbolagens anspråk på hopp i kontraktskedjan var ett försök att kringgå den 

uppbyggnaden. Enligt Kleineman bör en sådan talan ej godkännas eftersom det riskerar att 

omplacera ansvars- och riskfördelningen på området.81 Därmed kunde hopp i kontraktskedjan 

godtas, men talan skulle fortfarande anses preskriberad enligt avtalet mellan ACP och CC. 

 

                                                 
80 Den risk som avsågs i det här fallet var stölden. 
81 Kleineman, Jan. Frågan om en kontraktsparts möjligheter att föra en utomkontraktuell talan för skada 

förorsakad vid kontraktsåtagandets utförande. 2010-01-20. 
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Jan Ramberg skrev i sitt utlåtande att huvudprincipen inom transporträtten är att 

ansvarsbegränsningar gäller för såväl den direkta avtalsparten, som för kontraktsmedhjälparen. 

Det oavsett om talan är inom- eller utomkontraktuell. Den principen finns bland annat uttryckt 

i SjöL 13:32, där det anges att bestämmelserna om transportörens frihet från, och begränsning 

av, ansvar gäller även vid utomobligatorisk talan. Även Ramberg menade att åsidosättande av 

preskriptionsfrister och avtalsbestämmelser till förmån för att kunna hoppa i kontraktskedjan 

skulle leda till osäkerhet och skadar alla inblandade parter. Han menade därför att ett sådant 

förfarande inte bör få rättsordningens stöd.82 

 

Sakkunnigutlåtandena framhöll därmed att huvudprincipen inom transporträtten är att hopp i 

kontraktskedjan inte godtas. Däremot kan hopp i kontraktskedjan genomföras i fall där det inte 

är fråga om kopplade avtal. När avtalen anses kopplade görs undantag från huvudregeln om 

den skadevållande handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. En utomkontraktuell talan bör dock 

inte leda till bättre rätt, vilket innebär att avtalet i det bakre ledet ska få genomslag. 

 

6.7.2. Justitierådet Stefan Lindskogs särskilda yttrande i målet 

 

Lindskog använde sig samma figur som finns illustrerad i bilaga 1, figur 1a – ”Det bakre ledet”. 

Eftersom hopp i kontraktskedjan godkändes i NJA 1986 s. 712 (Lyftkransmålet), medan det 

ogillades i exempelvis NJA 2007 s. 758 (Vattenkopplingen) menade Lindskog att det inte finns 

en särskild kanaliseringsregel som gör att A alltid måste rikta anspråk mot B i första hand.83 

Lindskog anförde att A:s talan kan begränsas av de villkor som finns i avtalet mellan B och C, 

även om A själv inte ingår i det avtalet. Inte minst i de fall det finns tvingande begränsningar i 

lag. Lindskog nämnde exempelvis 13:e kapitlet SjöL, som innebär att transportörens 

ansvarsfrihet gäller även vid en utomobligatorisk talan från A.84 Lindskog menade också att det 

i vissa fall kan anses att C ingår avtal även med A, då han får uppdrag från B. Exempelvis när 

C ska vårda och omhänderta godset för A:s räkning. Det kan föranleda att A får en speciell rätt 

att föra talan mot C. Förhållandet mellan A och C är emellertid avtalslöst.85  

                                                 
82 Ramberg, Jan. Tilläggsutlåtande II, 2013-11-15. 
83 Lindskog, Stefan. Särskilt yttrande i NJA 2011 S. 760, punkt 11. 
84 A.A, punkt 12–14. 
85 A.A, punkt 16. 
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Lindskog berörde även betydelsen av standardavtal på området. Där menade han att det vid, så 

kallade kopplade avtal ”ofta finns anledning att räkna med” att då standardavtalet tillämpas 

mellan B och C, kan det även anses antaget mellan A och B. Det gör att möjligheten att rikta 

utomobligatorisk talan kan anses betydelselös, eftersom begränsningarna enligt standardavtalet 

tillämpas även på A:s talan.86  

 

Lindskog menade att när B uppdrar åt C att genomföra hela eller delar av A:s uppdrag, 

föreligger presumtion om att uppdragsöverföringen skett med A:s tillåtelse. Den tillåtelsen 

behöver inte vara uttrycklig, utan den kan ”i många fall” vara förutsatt. Om A inte tillåtit en 

uppdragsöverföring ska A:s utomobligatoriska talan dock inte omfattas av begränsningarna 

som finns i avtalet mellan B och C.87 Det kan också tänkas att A visste om att avtalet mellan B 

och C innehöll begränsningar när A ingick avtalet. Då föreligger ett konkludent tredjemansavtal 

och vid ett sådant avtal omfattas A av begränsningarna som finns i avtalet mellan B och C.88  

 

För att A ska bli bunden av begränsningarna mellan B och C måste A dock haft erforderlig 

insikt om att det kan vara fråga om kopplade standardavtal. Insikten ska föreligga antingen; 1. 

när A sluter avtal med B, 2. när A tillät uppdragsöverföringen från B till C, eller 3. när 

standardavtalet har en sådan spridning i branschen att det framstår som följdriktigt eller 

påräkneligt att standardavtalet är tillämpligt även på nästa led i avtalskedjan.89  

Om det finns begränsningar i avtalet mellan B och C, ska C inte behöva räkna med att A får 

bättre rätt än B vid en utomobligatorisk talan. Lindskog menade att det ankommer på B att se 

till att avtalet mellan B och C inte kan kringgås av A genom hopp i kontraktskedjan. B ska 

således hålla C skadelös om A riktar utomobligatoriskt anspråk mot C.90  

 

Sammanfattningsvis menade Lindskog att A omfattas av begränsningarna i B och C:s avtal, när 

det är fråga om kopplade standardavtal där ett konkludent tredjemanslöfte föreligger. 

                                                 
86 Lindskog, Stefan. Särskilt yttrande i NJA 2011 S. 760, punkt 20. 
87 A.A, punkt 21. 
88 A.A, punkt 27. 
89 A.A, punkt 29. 
90 A.A, punkt 30. 
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Förutsättningen är dock att B håller C skadelös för det belopp han får utge i ersättning till A, 

utöver beloppsbegränsningen i avtalet mellan B och C. Lindskog tillade att det är möjligt att 

det ska göras skillnad på begränsning genom preskription och belopp i det fallet.91 

Avslutningsvis ansåg Lindskog att någon lagregel inte behövde införas på området. Domstolen 

skulle istället respektera att marknaden använder standardavtalen för att själva reglera olika 

rättsförhållanden.92  

 

                                                 
91 Lindskog, Stefan. Särskilt yttrande i NJA 2011 S. 760, punkt 33. 
92 A.A, punkt 56. 
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7. Analys 

7.1 Under vilka omständigheter accepteras hopp i kontraktskedjan? 

7.1.1 Styckegodstransportörernas speciella skydd genom 13 kap SjöL 

 

Jag menar att det föreligger ett speciellt skydd för styckegodstransportörerna genom 13:32 

SjöL. Paragrafen stipulerar att styckegodstransportörens frihet från, och begränsning av, ansvar 

gäller även vid anspråk som inte grundar sig i avtalet, alltså när A försöker genomföra ett hopp 

i kontraktskedjan. Enligt Zackariassons resonemang93 innebär 13:32 SjöL inte ett skydd för 

styckegodstransportören, på grund av att det inte definieras vart i avtalskedjan parterna befinner 

sig i förhållande till varandra och att avsändaren därför skulle kunna rikta anspråk direkt mot 

den part som orsakat skadan. Jag är dock kritisk till den uppfattningen eftersom jag anser att 

det vore att tolka 13:1, 13:32 och 13:36 SjöL för extensivt. I propositionen uttrycker 

lagstiftaren, enligt min uppfattning, att målet med paragrafen varit att ge 

styckegodstransportören ett speciellt skydd mot anspråk som riktas direkt mot det bakre ledet i 

syfte att gå runt avtalsbestämmelser. Enligt mig är det knappast rimligt att lagstiftaren skulle 

inrätta en speciell skyddsregel om tanken med 13:e kapitlet SjöL var att den skadelidande skulle 

kunna hoppa i kontraktskedjan. I sådant fall hade lagstiftaren istället lämnat åt praxis att avgöra 

när hopp i kontraktskedjan skulle godtas. Således anser jag styckegodstransportörerna åtnjuter 

ett speciellt skydd. 

 

7.1.2 Huvudregeln 

 

För de aktörer i avtalskedjan som inte är styckegodstransportörer kvarstår dock frågan om när 

den skadelidande kan hoppa i kontraktskedjan. I skadeståndslagen 1:1 anges att lagen är 

dispositiv. Doktrin94 och praxis har ett flertal gånger, bland annat i NJA 2007 s. 758 

(Vattenkopplingen) och NJA 2009 s. 16 (Bravidamålet), slagit fast att det föreligger en 

huvudregel som innebär att den skadelidande har att vända sig till sin avtalspart i första hand. 

                                                 
93 Se avsnitt 4.4. 
94 Bland annat Laila Zackariasson i  ”Direktkrav" och Jan Kleineman i sitt sakkunnigutlåtande till NJA 2014 s. 

760. 
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Den huvudregeln kommer fortsatt benämnas Huvudregeln. Enligt mig utgör Huvudregeln en 

generell kanaliseringsregel, och därför kommer den fortsatta analysen att utgå från den. 

 

7.1.3 Undantagen 

 

Undantag vid grov culpa 

Trots att Huvudregeln föreligger har praxis visat att det finns undantag som gör att den 

skadelidande kan genomföra hopp i kontraktskedjan. Enligt mig föreligger fyra undantag. Det 

första undantaget benämner jag undantag vid grov culpa. Undantaget framgår av NJA 1986 s. 

712 (Lyftkransmålet), respektive NJA 2007 s. 758 (Vattenkopplingen) och utgör det fall då det 

varit frågan om fel, försummelse, uppsåt eller vårdslöshet av grov karaktär. Om den 

skadevållandes handlande är att anse som grovt vårdslöst eller uppsåtligt finns det alltså 

förutsättning för den skadelidande att genomföra hopp i kontraktskedjan.95  

 

Kommissionsundantaget 

Det andra undantaget benämner jag Kommissionsundantaget och det utgörs av situationer som 

liknar den i NJA 2014 s. 760 (Cargo Center-domen). Där hade ACE tecknat avtal i eget namn 

men uppdragit åt CC att utföra delar av tjänsten som avtalats med den skadelidande. ACE hade 

ett speditionsuppdrag med förmedlaransvar, vilket enligt NSAB 85 innebar att de inte ansvarade 

för tredje mans handlingar eller underlåtelse. Domstolen ansåg att uppdraget hade karaktär av 

kommission och godkände därmed hopp i kontraktskedjan. 

 

Vad kännetecknar då kommission enligt KommL? Lagens första paragraf föreskriver att det 

ska finnas ett uppdrag där en part säljer eller köper lös egendom i eget namn med för annans 

persons räkning. Enligt mig kan det därmed sägas att det finns fem rekvisit som ska vara 

uppfyllda för att kommission ska föreligga: 1. det ska finnas ett uppdragsförhållande, 2. 

uppdraget ska utföras för annans räkning, 3. uppdraget utförs i eget namn, 4. uppdraget ska avse 

försäljning eller köp och 5. objektet ska vara lös egendom. I NJA 2014 s. 760 (Cargo Center-

                                                 
95 Bedömningen av vad som ska anses utgöra grov vårdslöshet eller uppsåt ligger utanför ramen för den här 

uppsatsen, varför inte det första undantaget diskuteras vidare. 
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målet) tycker jag mig kunna urskilja följande rekvisit för transporträttslig kommission: 1. det 

ska finnas ett uppdragsförhållande, 2. uppdraget ska vara att teckna avtal, 3.  avtalet ska tecknas 

i eget namn, 4. avtalets tecknande sker för annans räkning, och 5. speditören 

(”Kommissionären”) ska inte ha något ansvar för den tecknade partens (”Kommittentens”) 

handlande eller underlåtenhet. 

 

Till NJA 2014 s. 760 (Cargo center-domen) ska dock läggas att Nordiska Speditörförbundet 

ansett att KommL kunde anses tillämplig på mellanmän som hade liknande ställning som 

mellanmännen i kommissionsförhållanden. Att en sådan talan anförts vid lagens tillkomst leder 

troligtvis till en utvidgad tillämpning på avtalsrelationer där NSAB 85 använts. Med det sagt 

anser jag dock att fler avtalsrelationer inom transporträtten som skulle kunna träffas av 

kommissionsundantaget. Speditörerna intar nämligen en sorts ”spindeln-i-nätet”-position i 

avtalskedjan som innebär att de ser till att transportkedjan hänger ihop från det att varan lämnar 

säljaren till dess ankomst hos köparen. Speditören agerar således som en form av 

”transportbokare” och ser till att länkarna mellan transportsätten fungerar, exempelvis genom 

att boka eller företa lastning, packning, införtullning och lagerhållning. Jag anser att 

speditörernas roll har likhet med hamnarnas eftersom även hamnarna tecknar avtal i eget namn 

men kan uppdra åt andra aktörer i hamnen att företa exempelvis lagring eller packning. Det 

innebär att de fall då hamnen tecknar ett avtal som uppfyller de fem rekvisiten i 

kommissionsundantaget utgör en situation då hopp i kontraktskedjan skulle kunna godtas. 

Detsamma kan appliceras på styckegodsbefraktare när de anlitar en undertransportör enligt ett 

avtal som uppfyller de fem rekvisiten för transporträttslig kommission.  

 

Ej kopplade avtal 

Det tredje undantaget utgörs av det fall när ej kopplade avtal föreligger, vilket var grunden för 

argumentationen i skiljedomen från 2012. I domslutet godkändes hopp i kontraktskedjan med 

stöd av att kopplade avtal inte ansågs föreligga på samma sätt som beskrevs i NJA 2007 s. 578 

(Vattenkopplingen) och NJA 2009 s. 16 (Bravidamålet)96.   

 

                                                 
96 I synnerhet minoritetens utlåtande om kopplade avtal. 
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Vad utgör då en avtalsrelation där avtalen är kopplade? Det första fallet97 är när samma 

standardavtal föreligger i båda leden. Det andra fallet98 är när A haft avtal med B, men B har 

överfört uppdraget till C, och A insett och utgått från att de hade en begränsad rätt att rikta talan 

mot C.  

 

Jag anser dock att resonemanget om kopplade avtal är problematiskt på grund av följande: 

1. Vi utgår från att Huvudregeln föreligger.  

2. Det betyder att A alltid ska rikta talan mot B i första hand.  

3. Det betyder i sin tur att A alltid vet om att de har en begränsad rätt att rikta talan mot C.  

4. Eftersom ett kopplat avtal anses föreligga när A insett och utgått från att talan mot C var 

begränsad, blir resultatet att avtalen alltid anses kopplade.  

5. Det leder till att inga avtalsrelationer kan utgöra ej kopplade avtal, enligt min mening. 

 

Jag vill också belysa ett annat sätt att se på A:s begränsade talan: A kan anse att de har rätt att 

rikta talan mot C, men att den talan begränsas av bestämmelserna i det bakre ledet99. I det fallet 

har A utgått från att de kan föra en utomobligatorisk talan, dock inte med följden att de får 

bättre rätt. Jag ställer mig då frågande till vilken praktisk betydelse hopp i kontraktskedjan får 

i det fallet. As talan mot C leder ju ändå inte till bättre rätt än regressomgången och därmed är 

hoppet i kontraktskedjan poänglöst. 

 

Slutsatsen är att jag anser att alla avtalsrelationer utgör kopplade avtal, eftersom min 

utgångspunkt är att Huvudregeln föreligger. Det betyder i sin tur att jag anser att ej kopplade 

avtal aldrig föreligger och att hopp i kontraktskedjan inte ska godtas med stöd av ett sådant 

resonemang. Att rätten i vissa fall ändå godkänt hopp i kontraktskedjan på grund av ej kopplade 

avtal tycks komma från att de bedömt att Huvudregeln inte är så stark att den utgör en generell 

                                                 
97 Enligt resonemang i NJA 2007 s. 578 (Vattenkopplingen). 
98 Enligt minoritetens resonemang i NJA 2009 s. 16 (Bravidamålet). Liknande resonemang anfördes senare av 

Lindskog i NJA 2014 s. 760 (Cargo Center-målet). 
99 Det vill säga: av avtalet mellan B och C. 
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kanaliseringsregel100. Jag ställer mig frågande till om det är önskvärt att rätten frångår 

Huvudregeln, eftersom det innebär att A kan välja att rikta anspråk mot den mest förmånliga 

parten, vilket i sin tur gör att syftet med avtalsskrivande i viss mån faller bort.101 

  

Konsekvensresonemanget 

Jag benämner det fjärde undantaget Konsekvensresonemanget. I NJA 2007 s. 879 

(Vikingstadmålet) godkändes hopp i kontraktskedjan. Acceptansen motiverades av att 

uppdraget att blanda oljan berodde på att det fanns ett avtal om att oljan sedan skulle fraktas till 

rederiet. Alltså ett slags ”om Rederiet inte hade köpt oljan av LOAB hade inte LOAB gett 

Vikingstad i uppdrag att blanda oljan och frakta den”. Det ska dock sägas att motiveringen till 

att rätten godkände hopp i kontraktskedjan är mycket ringa i det avgörandet. 

 

Konsekvensresonemanget innebär att hopp i kontraktskedjan accepteras om avtalet i det bakre 

ledet härrör från ett avtal i det främre ledet. Eftersom en avtalskedja bygger på att ett det finns 

ett uppdrag i främre ledet som överförs till det bakre ledet, anser jag att 

konsekvensresonemanget kan tillämpas på i princip alla avtalskedjor. Det skulle i sin tur 

innebära att hopp i kontraktskedjan accepterades varje gång det förelåg en avtalskedja där 

avtalet i det bakre ledet härrörde ur ett avtal i det främre ledet. 

 

På grund av att motiveringen till hoppet i kontraktskedjan är mycket sparsmakad i 

Vikingstadmålet vill jag dock poängtera att konsekvensresonemanget inte bör ges alltför stor 

vikt. Jag anser istället att det intressanta i målet är att rätten verkar ha accepterat hoppet i 

kontraktskedjan med hänsyn till att det inte får speciellt stor betydelse i praktiken. Rätten 

beslutade nämligen att anspråket skulle begränsas av villkoren i det bakre ledet. Det beslutet 

motiverades med att skadeståndsanspråket ansetts härröra ur det bakre ledets avtalsvillkor 

eftersom det funnits ett sakligt samband mellan skadeståndsanspråket och uppdraget. Därmed 

blev resultatet av hoppet i kontraktskedjan att den skadelidande ändå inte erhöll bättre rätt och 

därmed blev det i praktiken betydelselöst.  

                                                 
100 Bland annat anför Lindskog i NJA 2014 s. 760 (Cargo center-målet) att han inte anser att det föreligger någon 

generell kanaliseringsregel. I det hänseendet kan resonemanget om ej kopplade avtal sägas vara relevant. 
101 Mer om det i avsnitt 7.3. 
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7.2 När tillämpas avtalsvillkoren i det bakre ledet även på den 

utomobligatoriska talan?  

 

För att kunna föra diskussionen om när det bakre ledets avtalsbestämmelser slår igenom måste 

ett hopp i kontraktskedjan först ha accepterats. Därför kommer den fortsatta analysen ta 

avstamp i de fyra undantagssituationerna som presenterades i avsnitt 7.1.3.  

 

Undantag vid grov culpa 

När det gäller undantag vid grov culpa begränsades inte den skadelidandes talan av 

avtalsvillkoren i det bakre ledet. Jag anser dock att fallet NJA 1986 s. 712 (Lyftkransmålet) är 

av speciell karaktär och därför går det inte att slå fast att villkoren i det bakre ledet aldrig blir 

tillämpliga. Mer troligt är istället att bedömning kommer ske från fall till fall och med hänsyn 

till exempelvis parternas relation och vårdslöshetens grovhet.  

 

Kommissionsundantaget 

I NJA 2014 s. 760 (Cargo Center-målet), som utgör grunden för kommissionsundantaget, 

begränsades den utomobligatoriska talan av det bakre ledets avtalsbestämmelser. Den 

begränsningen gjordes med stöd av att kommittenten aldrig får bättre rätt än kommissionären 

när han riktar talan mot tredje man. Enligt mig innebär det i sin tur att det kan sägas föreligga 

en huvudregel för kommissionsundantaget som innebär att hopp i kontraktskedjan begränsas 

av det bakre ledets avtalsbestämmelser.  

 

Ej kopplade avtal 

När det kommer till ej kopplade avtal är läget mer svårbedömt eftersom det råder delade 

meningar om när avtalsrelationer ska anses kopplade eller ej. Som nämnts under avsnitt 7.1.3 

är jag av uppfattningen att alla avtal ska anses kopplade och att hopp i kontraktskedjan därmed 

aldrig ska tillåtas på grund av ej kopplade avtal. På grund av det sagda anser jag också att en 

utomobligatorisk talan från det främre ledet alltid bör begränsas av avtalet i det bakre ledet102. 

                                                 
102 Mer om varför i avsnitt 7.3. 
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För att belysa frågan om när det bakre ledets avtalsvillkor slår igenom på ett så nyanserat sätt 

som möjligt vill jag dock resonera kring situationer där rätten fört resonemang om ej kopplade 

avtal. Enligt mig har praxis i fall med ej kopplade avtal ett mönster som liknar den inslagna 

vägen i Vikingstadmålet. Rätten har alltså accepterat hopp i kontraktskedjan men tillämpat det 

bakre ledets avtalsvillkor på det utomobligatoriska anspråket. Det gör i sin tur att anspråket i 

praktiken blir verkningslöst eftersom det ändå inte ger bättre rätt än regressomgången.   

 

I vissa fall av ej kopplade avtal har rätten dock inte begränsat talan enligt det bakre ledets avtal. 

Ett exempel är skiljedomen från 2012, där motiveringen till beslutet var att parten i det bakre 

ledet inte kunnat bevisa att det använda standardavtalet utgjorde tillräckligt handelsbruk för att 

kunna tillämpas på den skadelidandes anspråk. Enligt min uppfattning bygger resonemanget 

om tillräckligt handelsbruk på en grundläggande avtalsprincip, som även uttrycktes i NJA 1997 

s. 44 (Takrenoveringen), om att ett avtal inte binder tredje man utan endast de två parter som 

ingått avtalet. Om ett standardavtal uppfyller kravet på handelsbruk resulterar det dock i att A 

anses ”bunden av avtalet mellan B och C”, även om A inte har en direkt avtalsrelation med C.  

 

Eftersom standardavtal är vanliga i den sjötransporträttsliga avtalskedjan är kravet på 

handelsbruk intressant. Enligt mig finns det två frågor gällande bevisningen som lämnades utan 

svar i skiljedomen: 1. hur stor omfattning och av vilken typ ska bevisningen vara för att uppfylla 

handelsbrukskravet? 2. när ska ett standardavtal anses så inarbetat att det utgör tillräckligt 

handelsbruk? Frågan om SHTB 1989 och NSAB 2015 ska anses uppfylla kravet på handelsbruk 

faller utanför ramen för den här uppsatsen. Jag vill dock poängtera att 

Transportindustriförbundets yttrande till skiljedomen från 2012 gav klart uttryck för att 

förbundet ansåg att SHTB 1989 utgjorde tillräckligt handelsbruk. I dagsläget är det oklart när 

tillräckligt handelsbruk anses föreligga och jag anser därför att rätten närmare bör bestämma 

vilka standardavtal som uppfyller kravet på handelsbruk. 

 

Enligt mig finns ännu en intressant fråga i sammanhanget: vad händer när det inte är ett 

standardavtal utan ett individuellt skrivet avtal som använts i det bakre ledet? Individuellt 

skrivna avtal utgör ju aldrig tillräckligt handelsbruk och således bör de inte heller kunna få 

genomslag på en utomobligatorisk talan. Jag menar dock att transportavtalet ofta betraktas som 
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ett trepartsavtal som binder både den som skickar varan, den som transporterar varan och den 

som ska motta varan. Ett trepartavtal innebär att A får rätt att rikta en självständig talan direkt 

mot C, alltså ett slags hopp i kontraktskedjan. Om avtalet binder alla tre parter anser jag också 

att avtalet rimligen bör tillämpas på As talan mot C. Resultatet av det är att när avtalsrelationen 

har karaktär av trepartsavtal, skulle även individuella avtal kunna få genomslag på en 

utomobligatorisk talan. Det här resonemanget blir aktuellt för exempelvis hamnterminalernas 

och speditörernas roll som agenter eller sjörättens mellanmän. 

 

Konsekvensresonemanget 

Vad gäller konsekvensresonemanget har den frågan redan diskuterats i avsnitt 7.1.3. Utgången 

i NJA 2007 s. 879 (Vikingstadmålet) visar att det bakre ledets avtalsvillkor får genomslag och 

att hoppet i kontraktskedjan därmed blir verkningslöst. Jag anser dock omfattningen på praxis 

är för liten för att klart kunna fastslå att avtalet i det bakre ledet alltid kommer få genomslag. 

 

7.3 Vilka konsekvenser kan hopp i kontraktskedjan få för 

avtalsparterna? 

7.3.1 Avtalsförhållandets grunder 

 

För att bättre kunna föra ett resonemang om vilka konsekvenserna av hopp i kontaktkedjan 

kommer jag först redogöra för de förutsättningar jag anser är grundläggande, önskvärda och 

karaktäriserande för avtalsförhållandets natur. 

 

Förutsebarhet 

När parterna reglerar sin handelsrelation genom avtal är motivet att bestämma de inbördes 

förpliktelserna. Transportavtal innehåller bland annat tvistelösningsklausuler, ansvars-, 

preskriptions- och beloppsbegränsningar. Genom avtalet blir parterna medvetna om 

förutsättningarna för uppdraget, samt eventuella anspråk och påföljder om godset skadas. Syftet 

med avtalet är således att öka förutsebarheten. Genom att Huvudregeln103 föreligger ökar 

                                                 
103 Den huvudregel som presenteras i avsnitt 7.1.2. 
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förutsebarheten än mer. Huvudregeln innebär att parterna vet hur tvisten kommer att behandlas 

eftersom det stipuleras i avtalet, men också vem anspråket kommer att riktas ifrån och möjligen 

också på vilka grunder. Enligt min mening är förutsebarhet i avtalsförhållanden något positivt 

som bör eftersträvas. 

 

Avtalsfrihet 

Lagstiftaren har i regel valt att hålla lagstiftningen på transporträttens område dispositivt. På så 

sätt uppdrar lagstiftaren åt marknadens aktörer att bestämma hur de vill reglera sina inbördes 

förpliktelser. Jag anser att avtalsfriheten kan ses som en signal om att lagstiftaren anser att 

transportbranschens juridiska landskap i större mån ska utformas enligt aktörernas egen vilja 

än av lagstiftarens och, i förlängningen, domstolens bestämmande. Dessutom har 

transporträtten internationell karaktär, vilket är ytterligare ett motiv till att låta marknadens 

aktörer utforma reglerna104. 

 

Marknadens aktörer har fyllt rollen som lagstiftaren givit dem genom att använda sig av 

standardavtal, samt att i regel bestämma att tvister ska slitas i skiljedomstol istället för i allmän 

domstol. Det innebär att såväl lagstiftaren, som marknadens aktörer använder avtalsfriheten 

som ett medel för att själv anpassa juridiken till verkligheten. Precis som Kleineman uttryckte 

i sitt sakkunnigutlåtande och Lindskog skrev i sitt särskilda yttrande till NJA 2014 s. 760 (Cargo 

Center-målet), anser jag att marknadens självreglering bör respekteras av domstolen.  

 

Slutsatsen av den inledande diskussionen är således att praxis på transporträttens område bör 

verka för att tillgodose förutsebarheten och avtalsfriheten i största möjliga mån. 

 

 

 

                                                 
104 i likhet med vad som anfördes i propositionen till FAL. 
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7.3.2 Hur påverkas grundsatserna av hopp i kontraktskedjan? 

 

Den skadelidande 

Genom hopp i kontraktskedjan kan den skadelidande bli mer förmånligt ersatt än genom 

regressomgången eftersom de kan undvika exempelvis preskriptionsfrister och 

beloppsbegränsningar. Inte minst är hopp i kontraktskedjan förmånligt i de fall den direkta 

medkontrahenten är insolvent. Dessutom ges den skadelidande möjlighet att välja jurisdiktion 

och därigenom vilket lands lag som ska tillämpas. Jag anser att det innebär att förutsebarheten 

ökar för den skadelidande och därmed uppfylls målet om förutsebarhet. Enligt mig blir det 

däremot svårt att nå målet om avtalsfrihet. Syftet med avtalsskrivande är att reglera de inbördes 

förpliktelserna, vilket är motsatsen till hopp i kontraktskedjan där syftet är att kringgå sagda 

avtalsbestämmelser. Däremot kan hopp i kontraktskedjan vara ett sätt för den skadelidande A 

att bibehålla en god affärsrelation med B, vilket i sig är något positivt. 

 

Jag menar också att hopp i kontraktskedjan kan ses som ett sätt att se till att rätt part får betala 

för en skadegörande handling. Medan regressomgången riskerar att leda till att anspråket hinner 

preskriberas, är hopp i kontraktskedjan ett effektivt sätt att se till att den som företog den 

skadegörande handlingen faktiskt är den som får betala. Enligt mig är det resultatet en yttring 

av ett av rättens grundläggande syften: att skipa rättvisa. Jag menar också att förekomsten av 

hopp i kontraktskedjan i svensk rätt kan vara något positivt på just det transporträttsliga 

området. Transporträtten har stark internationell karaktär och att rätten godkänt hopp i 

kontraktskedjan kan ses som ett steg mot en reglering som liknar den brittiska. Med tanke på 

att Storbritannien är en viktig aktör på transportmarknaden kan enighet gällande anspråksvägar 

ses som någonting positivt eftersom tvister ofta innefattar parter från olika jurisdiktioner. Det 

betyder att förutsebarheten kan öka i tvister där internationella parter är inblandade. 

 

Den part som orsakat skadan 

Om den som orsakat skadan är en styckegodstransportör är de skyddade av 13:1, 13:32 och 

13:36 SjöL. För andra aktörer får hopp i kontraktskedjan dock ytterligare konsekvenser. Enligt 

min mening kommer transportörerna att behöva förvänta sig att anspråk kan komma från andra 

parter än bara den direkta medkontrahenten. Som anfördes i avsnitt 7.3.1 anser jag att 
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förutsebarhet är något positivt och eftersträvansvärt. När transportörerna måste förvänta sig att 

anspråk kan komma från flera håll i kontraktskedjan leder det till att förutsebarheten minskar. 

När den skadelidande kan bestämma i vilket forum tvisten ska slitas och vilket lands lag som 

blir tillämplig, bidrar det till att förutsebarheten sjunker ytterligare. Forumvalet kan dessutom 

leda till att handläggningstiden och rättegångskostnaderna ökar, exempelvis om avtalet 

förutsatte skiljedomstol medan en utomobligatorisk talan tas upp i allmän domstol. 

 

Enligt mig blir det också svårt att uppfylla den andra grundsatsen: avtalsfriheten. Enligt min 

uppfattning är syftet med avtal att reglera ett inbördes förhållande, men vad är poängen med 

avtalsskrivande om bestämmelserna ändå kan kringgås genom en utomobligatorisk talan? När 

domstolen fäller avgöranden skapar de dessutom praxis i exempelvis frågor om handelsbruk. 

Jag anser att det i vissa fall kan vara positivt att rätten slår fast vad som ska gälla, men att 

marknadens självreglering bör respekteras och att rätten därför inte ska ägna sig åt 

avtalstolkning på transporträttens område i alltför stor utsträckning. Enligt mig ligger det mer i 

linje med avtalsfriheten att marknadens aktörer själva fyller avtalens bestämmelser med 

innebörd genom exempelvis handelsbruk.  

 

Till det faktum att hopp i kontraktskedjan gör att de två grundsatserna inte uppfylls för den part 

som företagit den skadegörande handlingen ska också läggas att oförutsebarheten kan få 

försäkringsrättsliga konsekvenser. Inom transporträtten tjänar försäkringen till att säkerställa 

att transportören ersätts för sitt ansvar upp till ett visst belopp. Om skadeståndsanspråk kommer 

från en annan part kan det leda till att skadeståndsbeloppet blir större än det försäkrade beloppet.  

 

Jag anser dock att den brist i förutsebarhet och avtalsfrihet som hopp i kontraktskedjan skapar 

lindras av att rätten i flera fall sett till att avtalet i det bakre ledet får genomslag. På så sätt 

tillgodoses ändå poängen med avtalsskrivande. Enligt min mening kan rättens erkännande av 

avtalet ses som en fortsatt uppmuntran till avtalsskrivande på transporträttens område, och ett 

bevis om att aktörernas självreglering av marknaden respekteras. Enligt min mening tycks 

hoppet i kontraktskedjan i vissa fall ha symbolisk mening och vara ett uttryck för domstolens 

”rättvisetänk”. Den skadelidande erkänns rätt att stämma den part som företog den 

skadegörande handlingen, men då anspråket begränsas av avtalet i det bakre ledet blir hoppet i 
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praktiken verkningslöst eftersom det ändå inte ger bättre rätt än regressomgången. Således får 

båda parter ”ett rätt vardera”. 

 

Jag menar också att det kan diskuteras om hopp i kontraktskedjan inte bör godtas med mindre 

än att avtalet i det bakre ledet får genomslag. Det på grund av avtalslagens förhållande till 

skadeståndslagen. Skadeståndslagen är dispositiv och tänkt att tillämpas på de situationer då 

det inte föreligger någon relation mellan parterna. Inom transporträtten finns flera fall av 

trepartavtal och avtalskedjan bygger på att en uppdragsöverlåtelse skett från A till B, och sedan 

från B till C. Enligt mig gör det att en viss affärsrelation kan anses föreligga mellan A och C. 

Den affärsrelationen gör i sin tur att skadeståndslagens dispositiva regler inte ska tillämpas i 

första hand, utan att avtalet i det bakre ledet ska tillämpas istället. 

 

När avtalet i det bakre ledet får genomslag läks de brister i grundsatserna som skapas av att 

hopp i kontraktskedjan accepteras. I de fall det bakre ledets avtalsvillkor inte får genomslag 

kvarstår dock problematiken. I vissa fall anser jag ändå att det är ändamålsenligt att acceptera 

hopp i kontraktskedjan, ett exempel är vid undantag om grov culpa. Enligt min mening uppnår 

rätten, i de fallen, delar av den önskvärda effekten av avtalsskrivande genom att bortse från 

avtalet i det bakre ledet. När parterna upprättar avtal om transport utgår de nämligen ifrån 

tänkbara felsituationer och avser reglera dem genom avtalet. I en normal handelsrelation ingår 

dock inte att motparten kommer att skada varan genom grov vårdslöshet eller uppsåt, varför de 

situationerna kan sägas falla utanför ”normala felsituationer”. Jag anser därför att det är riktigt 

att den skadelidandes talan i undantag om grov culpa inte begränsas av avtalet i det bakre ledet. 

Med det sagt vill jag dock peka på att det föreligger en princip inom svensk rätt som innebär att 

den skadelidande i första hand ska vända sig till sin avtalspart, hopp i kontraktskedjan är ett 

avsteg från den principen. Jag ställer mig mycket kritisk till att rätten frångår en avtals- och 

skadeståndsrättslig princip, och att man dessutom gör det på ett sätt som jag anser är 

inkonsekvent. Det gör nämligen att parterna får svårare att förutse anspråksrisker, men också 

att antalet tvister i allmän domstol riskerar att öka eftersom det är svårt att förutse när hopp i 

kontraktskedjan kommer att accepteras, varför fler skadelidande kan tänkas stämma in i osäkra 

fall. 
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8. Slutsats och rekommendationer 

 

Jag anser att styckegodstransportörerna omfattas av ett speciellt skydd genom 13:1, 13:32 och 

13:36 SjöL. I övrigt är min uppfattning att det föreligger en huvudregel som innebär att den 

skadelidande ska rikta skadeståndsanspråk mot sin direkta avtalspart i första hand. Enligt mig 

har praxis dock utarbetat fyra undantagssituationer då den skadelidande kan genomföra hopp i 

kontraktskedjan. Jag har benämnt dem enligt följande: 

1. Undantag vid grov culpa 

2. Kommissionsundantaget 

3. Ej kopplade avtal 

4. Konsekvensresonemanget 

Medan undantag vid grov culpa och kommissionsundantaget har relativt klara rekvisit anser jag 

att rekvisiten för undantaget vid ej kopplade avtal och konsekvensresonemanget är betydligt 

mer oklara. Eftersom jag anser att Huvudregeln utgör en generell kanaliseringsregel innebär det 

att jag anser att alla avtalskedjor utgörs av kopplade avtal. Därmed anser jag också att hopp i 

kontraktskedjan inte kan godkännas med stöd av ett resonemang om ej kopplade avtal. I de 

fallen måste rätten i så fall först anse att det inte finns någon generell kanaliseringsregel. Vad 

gäller konsekvensresonemanget tycks hopp i kontraktskedjan ha godkänts på grund av att det 

ändå inte får någon betydelse i praktiken.  

 

Enligt vad jag kunnat utläsa ur praxis får avtalet i det bakre ledet genomslag i följande fall: 

1. Kommissionsundantaget 

2. När samma standardavtal föreligger i båda avtalsleden 

3. När den part som företog skadan kunnat visa att tillräckligt handelsbruk föreligger för ett 

standardavtal 

(4. Enligt mig bör avtalet i det bakre ledet också kunna få genomslag när det är fråga om ett 

trepartavtal.) 
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Genom att avtalet i det bakre ledet får genomslag kan bristen i förutsebarhet som skapas av 

hopp i kontraktskedjan lindras. Däremot anser jag att rätten bör tydliggöra vilka standardavtal 

som ska anses utgöra tillräckligt handelsbruk för att öka förutsebarheten ytterligare. Dock med 

bibehållen respekt för marknadens självreglering. 

 

Jag ifrågasätter om hopp i kontraktskedjan är en önskvärd anspråksväg i svensk rätt. Samtidigt 

är det ett sätt att se till att rättvisa skipas och att den part som faktiskt orsakade skadan är den 

som får stå kostnaden. Hopp i kontraktskedjan liknar den engelska regleringen ”Bailment on 

terms” och då transporträtten har stark internationell karaktär anser jag att enighet på området 

är något positivt. Samtidigt ställer jag mig kritisk till att rätten frångår en princip i svensk avtals- 

och skadeståndsrätt genom att acceptera att den skadelidande inte skadeståndsanspråket mot sin 

avtalspart i första hand.  

 

Tills det att praxis närmare slagit fast vad som gäller på området är min avslutande 

rekommendation att parterna ser till att förse domstolen med omfattande bevisning för att 

handelsbruk föreligger för det använda standardavtalet. På så sätt kan den part som orsakat 

skadan försöka förhindra att avtalet frånses. I de fall avtalsrelationen är sådan att det finns risk 

att hopp i kontraktskedjan accepteras bör transportörerna försöka försäkra för bort den risken. 

Eftersom rätten vacklat i sina motiveringar till att acceptera hopp i kontraktskedjan bör 

marknadens aktörer också vara medvetna om att nya undantag från Huvudregeln kan komma 

att utarbetas genom praxis. 
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10. Bilaga 1 

Figur 1a – ”Det bakre ledet” 

Part A är skadelidande och ska enligt huvudregeln rikta anspråk mot sin avtalspart, part B. 

Part A önskar dock rikta talan mot C på utomobligatorisk grund istället och därmed 

genomföra ett hopp i kontraktskedjan.  
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11. Bilaga 2 

Figur 2a – Illustration till avsnitt 3.3 

 

 

 

 

 

 

 


